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تەوەرى داهاتوو
دیارده ی تیرۆر
تێگه یشتن و چاره سه ر

جیهانی  دیارده یه كی  وه ك  به اڵم  هه یه ،  كۆنی  زۆر  مێژووییه كی  تیرۆر  ئه گه رچی 
ئاڵۆز و پێناسه  نه كراو به شێوه یه كی گشتگیر ومه ترسیدارترین پرسی سياسى جیهانی  
جێی بایه خ و گرنگیپێدانی ناوه نده  سیاسیی و فیكرییه كان ، كه م واڵتی جیهان هه یه  
گیرۆده ی ده ستی تیرۆر نه بێت، گۆڤاری خاڵ ته وه ری ژماره ی داهاتووی بۆ ئه م پرسه  
تیرۆرو  بابه تی  بۆ  خویندنه وه   گۆشه نیگایانه وه   له م  مه به ستیه تی  ده كات،  ته رخان 

مه ترسییه كانی بكات :

1. تیرۆر چییه ؟ هۆكار و مێژووی سه رهه ڵدانی ئه م دیارده یه و پاڵنه  ره كانی؟
2. ژینگەگانى بەرهەمهێنان و هاندانى تیرۆر چین؟

3. جۆرەکانى تیرۆر، جیاوازى تیرۆرو توندوتیژى، تیرۆرو دەمارگیری، تیرۆرو دوژمنکاری؟
4. په یوه ندی تیرۆر به و ملمالنێ جیبهانیانه ی له نێوان زلهێزه كاندا هه یه ؟

5. تیرۆر لە ڕۆژئاوا و ڕۆژهەاڵت لێکۆڵینەوە و بەراوردکردن.
6. هۆكاری گۆڕانى تۆمەتى تیرۆر لە بلۆکى رۆژهەاڵتەوە بۆ بۆ بلۆکى ئیسالمى، 

بۆچی جاران دەیان وت تیرۆرى سور ئێستا بووەتە تیرۆرى سەوز؟
7. ڕەهەندە فیکری و کۆمەاڵیەتییەکانی تیرۆر؟

8. ڕۆڵی ڕاگەیاندن لە وێناکردنی تیرۆردا؟
9. هه ڵوێستی ئیسالم سه باره ت به تیرۆر؟

10. ئیسالمییه كان تیرۆرستن یان قوربانی تیرۆرن؟
11. هۆكاره كانی شكستی هه وڵه كانی چاره سه ر؟ چاره  چییه ؟
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تەوەرى ژمارە

پێگەى خێزان
لە کۆمەڵگەى مۆدێرندا

هەمووان دەزانین کە خێزان بەردى بناغەى کۆمەڵگەیە، لە ئەوەوە گۆڕانکاریی ڕیشەیی 
پێشکەوتنى  جدیدایە،  ئالنگاریی  بەردەم  لە  خێزان  خودى  ئەمڕۆ  بەاڵم  دەبێت،  بەرپا 
هاوردەکردنى  و  رۆژئاواییدا  شارستانییەتى  لە  بەهاکان  بەکااڵبوونى  و  تەکنەلۆجى 
بێ قەید و شەرتى دابونەریتە ئەوروپییەکان بۆ کۆمەڵگە ڕۆژهەاڵتییەکان، لەرزەیان 

خستووەتە قەاڵى قایمى خێزان و هەڕەشەى داڕوخاندنى دەکەن. 
کەواتە چۆن مامەڵە لەگەڵ ئەم دۆخەدا بکرێت؟ ئایا تواناى بەرەنگاربوونەوەیمان 
زیانى  یان  مۆدێرنە  کۆمەڵگەى  بەرژەوەندى  لە  خێزان  شیرازەى  پچڕانى  هەیە؟ 
پێدەگەیەنێت؟ ئەو لێکەوتانە کامانەن کە ئەم دۆخە لەگەڵ خۆیدا دەیانهێنێت؟ دۆخى 
کۆمەڵگەى کوردى چەندە لەبارە بۆ وەرگرتن یان بەرەوڕوو وەستانى ئەم ئاڵەنگارییە؟

خودى کۆمەڵگەى ئەوروپى لە ڕووە کۆمەاڵیەتییەکەیەوە بەرەو کوێ ملدەنێت؟
کۆمەڵێک تایبەتمەند و شارەزاى ئەم بوارە بوونەتە میوانى تەوەرەکە و هەریەکەیان لە 
گۆشەنیگاى خۆیەوە بابەتەکەمان بۆ شەن و کەو دەکات. ئومێدەوارین توێژینەوەکانیان 

سودێک بە کۆمەڵگەى کوردى بگەیەنن و خوینەرانى بەڕیزیش لێیان بەهرەمەند بن.
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پسپۆڕی ده روونی، مامۆستای زانكۆ

كاریگەری جیهانگیری و 

سەرمایەداری و بەهاكانیان لە سەر

خـێـزان
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كۆمەڵگایە،  پێكهاتەی  یەكەی  یەكەم  خێزان 
دواتریش  دێت،  پێك  پیاو  و  ژن  لە  سەرەتا 
نێوان  لە  بەهێز  پەیوەندی  كە  منداڵەكانیان، 
ئەندامەكانیاندا هەیە، خێزان كۆڵەكەی كۆمەڵگایەو 
ئەگەر ئەو كۆڵەكەیە كەم و كورتی تێدابێت، ئەوكات 
ئەندامانی خێزان و كۆمەڵگا الوازو قرچۆك دەبن، 
بەاڵم كاتێك خێزان لە سەر بنەمای بەهێز بونیاد 
ناخۆشی و هێزو  بەرگەی زۆر  بێگومان  دەنرێت، 

فاكتەری دەرەكی دەگرێت.
پێویستە هەموومان ئەو راستیە بزانین كە بەها 
ئەخالقییەكان رێژەیین و بە پێی كات لە ناو هەمان 
كۆمەڵگاو بە پێی شوێنیش لە كۆمەڵگایەكەوە  بۆ 
كۆمەڵگایەكی تر دەگۆڕێن، واتە هەر گەل و نەتەوەو 
خێرو  لەسەر  خۆیان  نێوان  لە  خۆیان  كۆمەڵێك 
شەڕو باشەكان و حەاڵڵ و حەرام ڕێككەوتون و 
سیستمێكی ئەخالقی و بەهاییان بۆ خۆیان دروست 
كردووەو بۆ گەل و نەتەوەكانی تر نەهاتووە دەست 
بخەنە ناو بەها ئەخالقییەكانیان و گۆڕانكارییان بە 
زۆر تێدا بكەن و جۆرێكی تر لەئەخالق و بەهای 

تر بەسەریاندا بسەپێنن.
نییە،  ڕەها  رێژەییەو  ئەخالق  لەبەرئەوەی 
بیر  ناكرێت هەموو كۆمەڵگاكان وەك یەك  بۆیە 
بیروبۆچوون  بەهاو  هەمان  هەڵگری  بكەنەوەو 
بن، چونكە جیاوازی تاكی هەیەو دووكەس نییە 
هەمان  سەد  سەدا  لە  بیربكەنەوەو  یەك  وەك 
لە  هەبێت،  ئەخالقیان  بەهای  و  بیروبۆچوون 
قورئانی  لە  گەورە  خودای  تریشەوە  الیەكی 
پیرۆزدا ئاماژە بۆ ئەوە دەكات، كە ئێمەی وەك 
نەتەوەو گەل و هۆزی جیاواز دروست كردووە 
بۆ ئەوەی یەكتری بناسین و وەك بەندەی خودا 
ئیتر چۆن دەبێت بە ناوی  هەموو پێكەوە بژین، 
جیهانگیری بەهای واڵتانی تر یان  هی دەستەو 
تاقمێك بە زۆر بەسەر كەسانی تردا بسەپێنرێت 
سەردەستەو  گەالنی  وەك  كە  بكرێن  ناچار  و 

دەسەاڵتدار بژین و بیربكەنەوەو  رەفتار بكەن.

بۆ  رەفتارانەی  بەهاو  ئەو  بێگومان 
گونجاوە،  رۆژئاوایی  یان  ئەمریكی  كۆمەڵگای 
مەرج نییە بۆ گەل و نەتەوەی رۆژهەاڵتی یان 
بەها  لەبەرئەوەی  بن،  گونجاو  تر  ناوچەكانی 
ئەخالقییەكان دەرئەنجامی پێكهاتەی كۆمەڵگاو 
گەل  كە  مێژوویی وكۆمەاڵیەتیەن  قۆناغە  ئەو 
ئەو  لەگەڵ  تێدەپەڕێت،  پێدا  ونەتەوەكانی 
بەهای ئەخالقی جیهانی  جیاوازیانەدا هەندێك 
نەتەوەكانی  و  گەل  نێوان  لە  هاوبەش  گشتی 
هەموو جیهاندا هەن و دەكرێت هەموو الیەك 
خۆی بە خاوەنیان بزانێت، بەاڵم لە زۆر بەهای 
كۆمەڵگاكان  هەموو  ناكرێت  و  جیاوازن  تردا 
هەموویان  و  بكرێن  پرۆگرام  رۆبۆت  وەك 
تواناو  و  كەوت  و  هەڵس  رەفتارو  جۆر  یەك 

بیركردنەوەیان هەبێت.
ئامانجی سەرەكی  داخە،  ئەوەی جێگەی  بەاڵم 
هەموو  تاكەكانی  لە  وا  كە  ئەوەیە  جیهانگیری 
رەفتار  یەك  وەك  داهاتوو  لە  بكات  كۆمەڵگاكان  
لە  بن  نزیك  بیركردنەوەیاندا  بەهاو  لە  و  بكەن 
یەكەوەو بەهاو داب و نەریتە جۆراو جۆرەكان لە 
رۆژئاوایدا  تایبەتی سەرمایەداری  ناو سیستمێكی 
زیانی  بە  ئەمەش  بێگومان  نەمێنن،  بتوێنەوەو 
كۆتایی  ژێردەستەكان  پێگەیشتوو  تازە  كۆمەڵگا 
رۆژئاوا  شارستانیەی  ئەو  لەگەڵ  ناتوانن  و  دێت 

بكەونە ملمالنێ .
لە  یەكێك  وەك  میدیا  سۆشیال  تەكنەلۆژیاو 
دەرئەنجامەكانی جیهانگیری كە هاتۆتە ناو هەموو 
بۆمان  قازانجی  نە  زیان  نە  بێالیەنەو  ماڵێكمان، 
نییە، بەاڵم ئەو پرۆگرام و بەرنامەو چاالكییانەی 
تەكنەلۆژیانەوە  میدیاو  سۆشیال  ئەو  رێگای  لە 
باڵو دەكرێنەوە باش و خراپی هەیەو هەندێكیان 
زیانی زۆر بە پێكهاتەو بوونیادی خێزان دەگەیەنن 
و هەندێكی تریان قازانجیان هەیە، بەاڵم ئەوەی 
هۆشیاری  ئاستی   لەبەرئەوەی  داخە  جێگەی 
تاكی كورد لە ئاستی پێویستدا نییە، بۆیە زۆربەی 
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تەكنەلۆژیاو  ئەو  كوردی  كۆمەڵگای  تاكەكانی 
لە  هێناو  بەكار  خراپ  میدیایانەیان  سۆشیال 
جیاتی ئەوەی بە قازانجی تاكی كوردو بوونیادی 
بوونە   هەندێكجار  ببێت،  تەواو  كوردی  خێزانی 
پەرتەوازە  و  خێزان  شیرازەی   تێكدانی  هۆی  
بوونی تاكەكانیان، نموونەش لە ئەو بارەوە زۆر 
زۆرەو تەنها سەردانی بنكەكانی پۆلیس و هۆڵی 
كە  چەند  بۆ رووندەكەنەوە  ئەوەمان  دادگاكان 
بوون  لێكجیابوونەوە  و  تەاڵق  تووشی  خێزان 
بوون،  سەرگەردان  و  كوژران  كەس  چەند  یان 
و  ئینتەرنێت  بەكارهێنانی  خراپ  ئەنجامی  لە 

مۆبایل... هتد.
بەكارهێنانیش  خراپ  سەرەكی  هۆكاری 
ئامێرو  ئەو  الیەك  لە  كە  دەگەڕێتەوە  ئەوە  بۆ 
ناو  هاتنە  خێرای  بە  تەكنەلۆژیایانە  كەرەستەو 
واڵتەكەمان، لەالیەكی تریشەوە نەتوانرا لەالیەنی 
تاكەكانی  دەروونی و كۆمەاڵیەتی و عەقڵییەوە 
ئەوەی  بۆ  بكرێن  ئامادە  كوردی  كۆمەڵگای 
باشی  بە  و  بكەن  داهێنانانە  ئەو  لە  پێشوازی 
باشەكانی  لەالیەنە  سوود  و  بهێنن  بەكاریان 
وەربگرن و لەالیەنە خراپەكانی دووربكەونەوە، 
دەرئەنجامەكەشی ئەوەبوو كە ئەو تەكنەلۆژیاو 
و  الیەك  هەموو  بەردەستی  كەوتنە  ئامێرانە 
لەبەرئەوەی  كۆمەڵگاش  تاكەكانی  زۆربەی 
هێناو  بەكاریان  خراپ  بۆیە  نەكرابوون  ئامادە 
دواجار بە زیانی خۆیان خێزان و كۆمەڵكاكەیان 

تەواو بوو.
بە  پێویستی  داهێنانێك  هەموو  لەبەرئەوەی 
ئامادە  بۆ  خۆیانی  كە  هەیە  هۆشیار  كەسانی 
لەبەرئەوەی  بهێنن،  بەكاری  باش  و  بكەن 
زۆر  تەكنەلۆژیا  پێشكەوتنی  و  جیهانگیری 
نكوڵی  ناتوانێت  كەس  هەیەو  باشی  الیەنی 
لێبكات. بەاڵم الیەنی خراپ و نەرێنیشی هەیەو 

دەبێت ئاگاداری بین لەوانە:
هۆی  بوونەتە  پرۆگرامەكان  لە  1-هەندێك 

زیادبوونی رێژەی تەاڵق و لێكجیابوونەوە و زۆربوونی 
پەرتەوازەبوونی  هاوسەرگیری،  ناپاكی  و  خیانەت 
تۆڕە  و  تەكنەلۆژیا  بە  بوونی  و  وئالوودە  منداڵ 

كۆمەاڵیەتییەكان.
2-گرنگیدانی زیاد لە پێویست بە بەها ماددیەكان 
و دوور كەوتنەوە لە بەها روحی و ئەخالقییەكان.

لە  دووركەوتنەوە  و  رواڵەت  بە  3-گرنگیدان 
جەوهەرو ناوەرۆك.

4-تاك بووە بە بەكاربەر نەك وەبەرهێنەر.
5-الدان و بەالرێدابردنی زۆر هەرزەكارو الو.

و  كەلتووری  فرە  سڕینەوەی  بۆ  7-هەوڵدان 
هی  بەتایبەتیش  رۆشنبیری  جۆر  یەك  سەپاندنی 

واڵتانی  رۆژئاوای بااڵدەست.
8-لە  رۆژئاوا تەنها بەناو خێزان ماوە )كوڕو 
بە  پەیوەندییەكیان  هیچ  ساڵی  هەژدە  (دوای  كچ 
دایك و باوكەوە نامێنێ، سەرەڕای ئازادی سێكسی 
و دانانی پالن بۆ هەڵوەشاندنەوەی خێزان بە مانا 

راستەقینەكەی، ناپاكی هاوسەرگیری .....هتد.
9-زۆربوونی تەاڵق و لێكجیابوونەوە لە رۆژئاوا، 
زۆربوونی  )ناشرعی(،  زۆڵ  منداڵی  زۆربوونی 
یان  دایك  تەنها  واتە  یەك سەرپەرشتیار،  خێزانی 
باوك و منداڵ  كە لە سۆزو خۆشەویستی ئەوی 
تریان بێبەش بووە، كە خەریكە ئەمانە هەموویان 

دەبن بە دیاردە لەالی ئێمەش.
        بە شێوەیەكی گشتی ئەگەر تەكنەلۆژیای 
راگەیاندن و پەیوەندییە كۆمەاڵیەتییەكان بە باشی 
زیانانە  ئەم  ئەوا  نەهێندرێن  بەكار  هۆشیارانە  و 

خوارەوەیان دەبێت:

أ-یارییە ئەلكترۆنییەكان:
1-كاتێك منداڵ یان هەرزەكار بۆماوەیەكی زۆر 
خەریكی یارییە ئەلكترۆنیەكان دەبێت و لەبەردەم 
شاشەی تەلەفزیۆن و كۆمپیوتەرەكەی دادەنیشێت، 
ئازاری پشت و شان  ئەگەری زۆر هەیە تووشی 

و مل ببێت.
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2- سروشتی هەندێك لە یارییەكان وایە كە لەرزین 
)هزە(ی تێدایە، زۆر بەكارهێنانی ئەو جۆرە یاریانەش 
دەبنە هۆی الوازكردنی ماسوولكەكانی دەست و قۆڵ 
وەك  كە  دەكەن  لەرزینێك  جۆرە  تووشی  منداڵ  و 

ئەوانە وایە تووشی نەخۆشی لەرزین بووبن.

سەیری  زۆر  ماوەیەكی  بۆ  كەسێك  3-كاتێك 
شاشەی تەلەفزیۆن و مۆنیتەری كۆمپیوتەر دەكات، 

ئەگەری زۆر هەیە چاوەكانی سوورببنەوە.

4-هەموومان دەزانین ئەو تیشكەی لە شاشەی 
تەلەفزیۆنەكان دەردەچن بریتین لە تیشكی كەهرۆ 
ئەوا  بكات  سەیر  زۆر  منداڵ  ئەگەر  موگناتیسی، 
بگەیەنێت،  چاوەكانی  بە  زیان  هەیە  زۆر  ئەگەری 
هەندێك منداڵیش تووشی پەركەم و نۆرەی لەهۆش 

خۆچوون دەبن.

5-هەندێك كەس لەبەرئەوەی بە پێی خشتەیەك، 
پرۆگرامەكانی  بینینی  و  یاریكردن  بۆ  تایبەت  كاتی 
میدیاكان تەرخان ناكەن و گەورەكانیشیان رێنمایی 
و  بوون  ئالوودە)مدمن(  بۆیە  ناكەن،  پێویستیان 
زۆربەی كاتە گرنگەكانی خۆیان بە بینین و یاریكردن 
لەسەر  خراپی  كاریگەری  ئەمەش  دەدەن،  فیڕۆ  بە 

خوێندن و چاالكییە كۆمەاڵیەتییەكانی تریان دەبێت.

شایانی ئاماژە بۆكردنە ئێستا ئالوودە بوون و 
خووگرتن  بە ئینتەرنێت و یارییە كۆمپیوتەریەكان 
هەژماردەكرێت،  دەروونی  نەخۆشییەكی  وەك 
هەر لەبەر ئەو زیان و مەترسیانەی كە ئاماژەمان 
  )WHO( جیهانی  تەندروستی  رێكخراوی  بۆكرد 
و  ئینتەرنێت  بە  ئالوودەبوونی   )2018/7/18( لە 
یارییە ئەلیكترۆنیەكانی خستە لیستی نەخۆشییەی 

دەروونییەكانەوە.
6-جووڵەی چاوی ئاسایی )چاوتروكاندن( لەالی 
كەسی ئاسایی )12( بۆ )15( جارە لە خوولەكێكدا، كە 
ئەو چاوتروكاندنە وەك )فڵچەی سەیارە( پێویستە بۆ 
پاككردنەوەی چاوەكانمان،  بەاڵم كاتێك  منداڵ زۆر 
سەیری ئەو فیلیم و یاریانە دەكات و خوویان پێوە 
دەگرێت، ئەوا دەبێت تەركیز زۆر بكات و دەكەوێتە 
ژێر سترێسێكی زۆر، بۆیە ژمارەی چاوتروكاندنی 
زۆر  واتە  جار   )5( یان   )4( بۆ  دەبێتەوە  كەم 
بێت  بەردەوام  زۆر  ماوەیەكی  ئەمەش  كەمدەكات، 

زیان بە چاوی منداڵ دەگەیەنێت.
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ب-تەلەفزیۆن و میدیاكانی تر:
كە  ئەوەیە  مەترسیدارتر  هەمووشی  1-لە 
زۆرلەبەرنامەو پرۆگرامەكانی تی ڤی و پلەی ستەیشن 
گیانی  هاندانی  هۆی  دەبنە  فۆن  ئای  و  پاد  ئای  و 
تووندوو تیژی، لەبەرئەوە مەترسی زۆر هەیە كە ئەو 
منداڵ و هەرزەكارانە لە رێگای السایكردنەوەوە فێری 
ببن.  ناپەروەردەییانە  و  شەڕخوازی  رەفتارە  ئەو 
بۆنموونە منداڵ هەیە لە شوێنی بەرز خۆی فڕێداوەتە 
السایی  لەبەرئەوەی  شكاوە،  شوێنێكی  و  خوارەوە 
سپایدەرمانی كردۆتەوە، یان لە ئەنجامی شەڕەتیرەوە 
لە  ئەوانەی  شاهیدی  بە  )ئەمە  بووە  كوێر  چاوی 
نەخۆشخانەی چاوەكەن-شەهید ئاسۆ-( ، یان فێری 
دزین و تاوان بووە، یان فێری الدانی سێكسی بوون.

ترسناكن  پرۆگرامەكان  لەبەرنامەو  2-هەندێك 
بۆنموونە  دەكەن،  تۆقین  و  ترس  تووشی  منداڵ  و 
)زومبی( Zombie(( لە ئەنجامی بینینی ئەو جۆرە 
شەو  و  بوون  تۆقین  تووشی  منداڵ  زۆر  فیلمانە، 
خەوی ناخۆش دەبینن و ناوێرن بچنە دەرەوە یان 
ئەمەش  بچن،  توالێت  بۆ  یان  خۆیان  ژووری  بۆ 
كێشەی زۆری بۆ دایكان و باوكان دروست كردووە.

فۆلكلۆری  ئەفسانەو  لە  بەشێكە  زومبیە،  ئەم 
بۆ  گواسترایەوە  دواتر  و  ئەفریقیا  واڵتانی 
بێ   )تەرمی  لە  گوزارشت  كە  ئەمریكا،  ئەوروپاو 
لەناو  كە  دەكات،  مردوو  كەسی  تەرمی  گیان( 
گوایە  دەكات،  چۆ  و  هات  كۆاڵنەكان  و  شەقام 
ژیان  هاتۆتەوە  سیحربازەكان  دەستی  لەسەر 
بۆ  ئاماژەیە  یان  ببات،  لەناو  جیهان  دەیەوێت  و 
و  فیلیم  بە  كردوشیانە  تەنانەت  مارەكان،  خودای 
زنجیرەی تەلەفزیۆنی و كارتۆن و یاری ئەلكترۆنی 
و گوزارشت لەمردوو دەكات كە زیندوو بۆتەوە، 

هەندێك جاریش ئاماژەیە بۆ گیانی شەڕخوازی.
3-لەالیەكی تریشەوە هەندێك لە پرۆگرامەكان 
بەهاو  ئەو  كە  داڕێژراون  شێوەیەك  بە 
تردا  واڵتانی  بەسەر  تر  واڵتانی  راوبۆچوونانەی 
بسەپێنن و وایان لێبكەن كە نەوەكانی داهاتوو وەك 
ئەوان بیربكەنەوە، ئەمەش مەترسیدارە بۆ واڵتانی 
منداڵ و هەرزەكارەكانمان  لە  كە زۆر  ئێمە  وەك 

دەكەونە  ژێر كاریگەریان.
4-زۆر سەیركردن و خووپێوەگرتن و ئالوودە 
بوون بە تەلەفزیۆن و سۆشیال میدیا، دەبێتە هۆی 
گۆشەگیری و دوورە پەرێزی و دوور كەوتنەوە لە 

بەها كۆمەاڵیەتیەكان.

بەرنامەكانی  لە  هەندێك  5-لەبەرئەوەی 
سۆشیال میدیاكان پڕن لە كوشتن و دزین و تاوان 
زۆر  ئەگەری  لەبەرئەوە  سەرەڕۆیی،  و  الدان  و 
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و  دەبن  ئالوودەیان  زۆر  كەسانەی  ئەو  كە  هەیە 
و  رەشبینی  تووشی  ئەوا  دەگرن،  پێوە  خوویان 
بێهیوایی ببن و بگەنە ئەو بڕوایەی كە ژیان وەك 
دارستانێك وایەو گەورە بچووكەكان و بەهێزەكان 

بێهێزەكان دەچەوسێننەوە.

ج-مۆبایل و ئینتەرنێت:
خێرایی  بە  زۆر  ئینتەرنێت  و  مۆبایل   -1
و  دەروونی  لەالیەنی  بەاڵم  كوردستان،  هاتە 
كۆمەاڵیەتییەوە تاكەكانمان بۆ پێشوازیكردن لە ئەو 
بۆیە  ئامادەنەكرابوون،  نوێیانە  تەكنەلۆژیا  ئامێرو 
پێویست  وەك  باشی  بە  توانی  نەمان  زۆربەمان 
بەكاریان  كۆمەڵگاكەمان  و  خۆمان  خزمەتی  بۆ 
زیانی  زۆر  سوود  جیاتی  لە  لەبەرئەوە  بهێنین، 
هۆی  بە  خێزان  زۆر  و  گەیاند  كۆمەڵگاكەمان  بە 
خراپ بەكارهێنانی ئەو تەكنەلۆژیا نوێیانە تووشی 

لێكترازان و سەرگەردانی بوون.

گەورەكانیشەوە  لەالیەن  زۆرجار  2-بەداخەوە 
خراپ  میدیایانە  سۆشیال  تەكنەلۆژیاو  ئەم 
بوونی  پەرتەوازە  هۆی  بوونەتە  و  بەكارهێنراون 
تایبەت  جیهانێكی  هەریەكەو  و  خێزان  ئەندامانی 
ئەندامانی  لە  ئاگای  و  بكات  دروست  خۆی  بۆ 
تری خێزانەكەی نەبێت، بێگومان بەردەوام بوونی 
پەیوەندیە  لەسەر  خراپی  كاریگەری  ئەوەش 

كۆمەاڵیەتیەكانی ناو خێزان و كۆمەڵگا دەبێت.

شۆفێرەكان  لە  زۆر  تریشەوە  الیەكی  2-لە 
و  نابن  چۆ  و  هات  رێنماییەكانی  یاساو  پابەندی 
لەكاتی شۆفێری  بەكاری دەهێنن و ئەمەش بۆتە 
هۆی دروستبوونی چەندەها رووداوی هات و چۆ.

3- ئەوەی جێگەی سەرنجە هەندێك لە تاكەكانی 
دەبەنە  نوێییە  تەكنەلۆژیا  ئەم  و  مۆبایل  كۆمەڵ 
ژووری نووستن و لە ئەوێ  بەكاری دەهێنن، یان 
تەنیشت  لە  یان  سەریان  ژێر  لە  بەیانی  تاوەكوو 
ئەمەش  كە  دادەنێن،  دایان  كراوەیە  بە  خۆیانەوە 
زیانی زۆر بە ئەو كەسانە دەگەیەنێت و ژووری 
نووستنەكەیان پڕ دەبێت لە جۆرەها تیشكی زیان 
لە  نابێت  گەورەیەو  هەڵەیەكی  لەبەرئەوە  بەخش، 
شەو  دەبێت  و  هەبێت  بوونیان  نووستن  ژووری 

بكوژێنرێنەوە.

لەسەر  كاریگەری  و  كۆمەاڵیەتییەكان  د-تۆڕە 
باری دەروونی تاكەكانی كۆمەڵ

یەك كەس نییە گومانی لە ئەوە هەبێت كە تۆڕە 
كاریگەرترین  لە  یەكێك  بە  بووە  كۆمەاڵیەتیەكان 
زۆربەی  ژیانی  لە  زۆری  گرنگی  كە  فاكتەرەكان 



11 

ە. 
ریی

نبی
ۆش

 ڕ
یی

زر
 ه

کى
رێ

ۆڤا
گ

لخا

ژماره )19(
تشرینى یەکەم 

2018

هەیە  كەس  كەم  هەیە،  كۆمەڵ  تاكەكانی  زۆری 
نەبێت،  ئینستگرامی  یان  تویتەر  یان  فەیسبووك 
تۆڕە  ئەم  ئینجا  نەكات،  تاووتوێ   پەیجێك  یان 
بە  تاكەكان  هەموو  لەسەر  كاریگەری  بەرفراوانە، 

جێ  دەهێڵێ  بەتایبەتیش هەرزەكار.
السایكردنەوەی رەفتارە نادروستەكان و   -

فرت و فێڵ و هەڵخەڵەتاندن.
كەسی  وێنەگرتنی  یان  زانیاری  دزینی   -
دوایی  بزانێ،  خۆی  بە  ئەوەی  بێ   بە  بەرانبەر 
خراپ بەكارهێنانی و )استغالل (كردنی كەسەكان 

و بەكارهێنانی دژیان.
بۆ  ئاماژە  توێژینەوەكان  دەرئەنجامی   -
ئەوە دەكەن كاتێك هەرزەكار ژیانی زۆر كەسی تر 
دەبینێ  و خۆی بە ئەوان بەراورد دەكات و ناتوانێت 
و  خەمۆكێ   تووشی  ئەوكات  بكات  ئەوان  وەك 

دڵتەنگی و بێزاری دەبێت .
گۆشەگیری و دوورە پەرێزی و تەنیایی   -
كۆمەاڵیەتیانەو  تۆڕە  ئەو  لەناو  نقوومبوون  و 

پچڕاندنی شیرازەی هەندێك خێزان.
ئەوە دەكەن كە  بۆ  ئاماژە  توێژینەوەكان   -
واز هێنان لە جگەرەو مادە هۆشبەرەكان ئاسانترە 
لە وازهێنان لە ئینتەرنێت و تۆڕە كۆمەاڵیەتیەكان.

خۆی  كوڕە  بەرانبەر،  هەڵخەڵەتاندنی   -
دەكات بە كچ، كچە خۆی دەكات بە كوڕ.

هەموو ئەوانەی كە لە فەیسبووك و تۆڕە   -
بەردەوام  كۆمەاڵیەتیەكانی تر شت باڵودەكەنەوە، 
باڵو  خۆیان  بەهێزەكانی  الیەنی  و  باش  خاڵە 
دەكەنەوە زۆركەس ژیانی خۆی بە ئەوان بەراورد 

دەكات وا دەزانێت ژیانی ئەوان بەهەشتەو ژیانی 
ئەم دۆزەخ، بۆیە زۆر خەفەت دەخوات و تووشی 
خەمۆكێ  دەبێت و هەست بەكەمی دەكات ، لەكاتێكدا 
ئەوانیش وەكوو هەموو مرۆڤێكی تر خاڵی الوازیان 
یان  منداڵ  لەكاتێكدا  ناكەنەوە،  باڵوی  بەاڵم  هەیە 
وا  و  نییە  لێكدانەوەی  ئەو  توانای  هەرزەكار 
دەزانێت تەنها ئەو ژیانی ناخۆشەو وەك ئەوانەی 

ناو تۆڕەكۆمەاڵیەتیەكان نییە.
بە  ژیانیان  زۆری  كاتێكی  فیڕۆدانی  بە   -
شتی الوەكی و دووبارە و سوار، كە ئەمەش زیانی 

زۆری بۆ پاشەڕۆژیان دەبێت.
دوور  و  گریمانی  جیهانێكی  لە  ژیان   -
كەوتنەوە لە ژیانی واقیعی و كەمبوونەوەی سۆزو 

عاتیفەو پەیوەندییە كۆمەاڵیەتییەكان.
درۆو  و  پرۆپاگەندە  بوونەوەی  باڵو   -
كە  خێرا،  زۆر  شێوەیەكی  بە  چەواشەكردن 
زۆرجار دەبێت هۆی تێكدانی شیرازەی كۆمەڵ و 

دروستكردنی كێشەی كۆمەاڵیەتی و سیاسی.
چەندەها ئەپڵیكەیشن هەیە كە كەسەكانی   -
دروست  تر  كەسانی  بۆ  كێشە  زۆر   و  نادیارن 

دەكەن و بەرەو خراپە هانیان دەدەن. 

و  تیژەكان  تووندوو  و  سێكسی  دیمەنە 
كاریگەریان لەسەر باری دەروونی مرۆڤ:

رەش  دەروونی،  )ئازاری  دروستكردنی   -1
بینی، ترس لە داهاتوو، راهاتن لەگەڵی و دوارۆژ 
كوشتن و خوێن رشتن دەبێت بەشتێكی  وئاسایی، 
جاران لە گوندێك كەسێك بكوژرایە تا ماوەیەكی 

رێكخراوی تەندروستی جیهانی )WHO(  لە )2018/7/18( 
ئالوودەبوونی بە ئینتەرنێت و یارییە ئەلیكترۆنیەكانی 

خستە لیستی نەخۆشییەی دەروونییەكانەوە.

;
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زۆر زۆركەس بە ئەو شوێنەدا نەدەڕۆیشت.

2- سەربڕین و سوتاندن ...هتد ، تۆقین، خەوی 
هێدمەو  دوای  نیشانەكانی  دەركەوتنی  ناخۆش، 
شێواندنی  و  ویژدان  ئازاردنی  دەروونی،  زەبری 

الیەنی عاتیفی.
نەوەیەكی  )دروستكردنی  السایكردنەوە   -3

تووندووتیژو بێ  بەزەیی(.
4- باڵوبوونەوەی چەندەها نەخۆشی دەروونی.
5- گەشەپێكردنی الیەنی شەڕخوازی تاكەكان و 
وێڵبوون بە دوای تێركردنی رەمەك و غەریزەكان 
و دوور كەوتنەوە لە بەها ئاكاری و ئەخالقییەكان.
لە  تیژانە  تووندوو  دیمەنە  ئەو  مانەوەی   -6
زۆر  ماوەیەكی  تا  و  یادكردنەوەمان  كۆئەندامی 
چاالكییەكانی  كارو  و  خەوتن  لەسەر  كاریگەریان 

رۆژانەو خوێندنمان دەبێت.
7-ناپاكی هاوسەرگیری، هاندانی هاوسەرگیری 
نێوان )پیاوو پیاو( یان )ژن و  ژن(، تێكدانی شیرازەی 
ئەو  پیرۆزییەكانی،  كۆڵەكەو  نەهێشتنی  و  خێزان 
خراپ  كاری  و  سێكس  بۆ  ماڵپەڕانەی  هەموو 
تەرخان كراون و بە ئاسانی هەموو كەس دەستی 
پێیان دەگات، هەزاران فلیم و زنجیرەی تەلەفزیۆنی 

شەڕخوازی.
دەوڵەمەندەكان  سەرمایەداری  سیستمی   -8
زیاتر  هەژارەكان  و  دەكات  دەوڵەمەندتر  زیاتر 
نەمێنێ ،  ناوەڕاست  چینی  خەریكە  و  هەژاردەكات 
كاریگەری  راستەوخۆ  شێوەیەكی  بە  ئەمەش 
و  دایك  كردووەو  خێزان  پێكهاتەی  بونیادو  لە 
بژیوی  دابینكردنی  هەڵپەی  لە  بەردەوام  باوك 

منداڵەكانیان و خەریكە ئاگایان لە پەروەردەكردنی 
و  كۆمەاڵیەتیەكان  تۆڕە  و  نامێنێت  منداڵەكانیان 
ئینتەرنێت و پاڵەوانی فیلیم و زنجیرە تەلەفزیۆنەكان 
لە  زیاتر   و  منداڵەكان  باوكی  و  دایك  بە  دەبن 
خۆیان  راستەقینەی  و  بایۆلۆژی  باوكی  و  دایك 
هۆی  بۆتە  ئەمەش  هەیەو  لەسەریان  كاریگەریان 
الدان و سەرەڕۆیی زۆر لە منداڵ و هەرزەكاران 
نەوەی  چارەنووسی  سەر  لە  مەترسیدارە  و 

داهاتوومان.
بە  گرنگی  زیاتر  باوك  و  دایك  پێویستە 
تەرخان  بۆ  پێویستیان   بدەن،كاتی  منداڵەكانیان 
بۆ  بكەن،  هێزیان  بە  دەروونیەوە  لەالیەنی  بكەن، 
یان  النفسیة(  المناعة  دەروون)  بەرگری  ئەوەی 
هەبێت و بە ئاسانی نەبن بە نێچیری بەر دەستی 
ئەو تەكنەلۆژیا و تۆڕە كۆمەاڵیەتیانە كە دەرئەنجام 
و  رەنگدانەوەی جیهانگیرییەو ئەو سیستمە نوێیەی 
جیهان، زۆر بە باشی ئەو تەكنەلۆژیاو هۆیەكانی 
بەهاو  چەسپاندنی  باڵوكردنەوەو  بۆ  راگەیاندنی 
بیروباوەڕەكانی خستۆتە كار و لە رێگای هەزاران 
تایبەتەوە  پرۆگرامی  و  رێكالم  پرۆپاگەندەو 
و  كەلتوور  هەموو  جیهانكردنی  بە  هەوڵی  لە 
و  پەیوەندیار  الیەنی  ئەگەر  ئینجا  نەتەوەكانە، 
حكومەتی هەرێم پالنی زانستی بۆ سوود وەرگرتن 
جیهانگیری  ئەرێنیەكانی  بیروبۆچوونە  بەهاو  لە 
نەبێت،  نەرێنییەكانی   الیەنە  لە  خۆپاراستن  و 
لێكترازان  تووشی  زیاتر  كوردی  كۆمەڵگای  ئەوا 
خێزانەكانی  هەڵوەشاندنەوەی  و  پەرتەوازەیی  و 

دەبێت.
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نووسینی: پ.ی.د. عالیە فرج مستەفا

پۆڕ لە بواری خێزان و جێندەر
پس

ستا له زانكۆی سلێمانی
مامۆ

رۆڵی خێزان 
لە پەروەردەكردنی تاكدا

توێژینەوەیەكی وەصفی كۆمەڵناسییە
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ئامانجی ئەم توێژینەوەیە بریتییە لە خستنەڕووی 
ڕۆڵی خێزان وەكو یەكێك لە دامەزراوە پەیوەستەكان 
بوارەكانی  لە  تاكەكانەوە  پەروەردەكردنی  بە 
پەروەردەی كەسی و كۆمەاڵیەتی، توێژەر هەوڵیداوە 
پێگە و رۆڵی پەروەردەیی خێزان لە روانگەی هەردوو 

زانستی دەروونناسی و كۆمەڵناسی بخاتەڕوو.
توێژینەوەكە لە دوو بەش پێكدێت: بەشی یەكەم 
سەرەكییەكانی  پایە  خێزان،  پێناسەی  لە  پێكدێـت 
و  كۆمەاڵیەتی  پێگەیاندنی  پڕۆسەی  خێزان، 
تایبەتمەندی و ئامانجەكانی پێگەیاندنی كۆمەاڵیەتی. 
لە  پەروەردە  پڕۆسەی  لە  پێكدێت  دووەم  بەشی 
ژینگەی  پەروەردەكردن،  قۆناغەكانی  خێزاندا،  ناو 
لەمپەرەكانی  و  خێزانی  پەروەردەی  بۆ  ئاسانكار 

رۆڵی پەروەردەیی خێزان.

بەشی یەكەم: خێزان و ئەركی پێگەیاندنی كۆمەاڵیەتی
1. پێناسەی خێزان:

خێزان هەریەكە لە هاوسەرگرتن و وەچەنانەوە، 
لە  بەدەستهێنراو  رۆڵی   ،  Statusپێگە كۆمەڵێك 
رێی هاوسەرگرتن و وەچەنانەوە دەگرێتەوە، بۆیە 
الی زۆرینەی كۆمەڵگەكان هاوسەرگرتن بەمەرجی 
پێشینە بۆ پێكهاتنی خێزان دادەنرێت و خێزانیش بە 

بەرهەمی كارلێكی مرۆیی دادەنرێت.
الیەن  لە  دادەنرێت  نێوەندە  بەو  خێزان 
پێداویستییە  لە:  هەریەكە  كە  كۆمەڵگەوە 
و  سروشتی  پاڵنەرە  تاكەكەس،  غەریزییەكانی 
كۆمەاڵتییەكان وەكو حەزكردن بە ژیان، مانەوەی 
نەژادی مرۆڤ، بەدیهاتنی ئامانج لە بوونی مرۆڤ، 
بەدیهاتنی پاڵنەرە سۆزداری و هەڵچونییەكان وەكو 

سۆزی باوكایەتی و دایكایەتی دێنێتەدی. 
لە  بنەڕەتییە  كۆمەاڵیەتی  یەكەیەكی  خێزان 
لە  كولتوری،  و  كۆمەاڵیەتی  بینای  پێكهێنانی 
سادەترین شێوازیدا خێزان پێكدێت لە دایك و باوك 
ئەنجامنەداوە  هاوسەرگرتنیان  كە  منداڵەكانیان  و 
خزمایەتی  پەیوەندی  لە  جۆر  دوو  خێزان  و 

باوكایەتی  و  دایكایەتی  پەیوەندی  دەگرێتەخۆی: 
و پەیوەندی برایەتی و خوشكایەتی، ئەم جۆرە لە 
خێزان زانایانی ئەنترۆپۆلۆژیا ناوزەندیان كردووە 

بە خێزانی سەرەتایی یان خێزانی ناوەكی. 
خێزان پێناسە دەكرێت بە كۆمەڵێكی بایۆلۆژی 
نیزامی پێكدێت لە ژن و پیاوێك بە بوونی پەیوەندی 
هاوسەرێتی دانپیانراو لە نێوانیاندا و منداڵەكانیان، 
لە گرنگترین ئەركەكانی ئەم كۆمەڵەیە: پڕكردنەوەی 
پڕاكتیزەكردنی  سۆزدارییەكان،  پێداویستییە 
هەلومەرجی  رەخساندنی  غەریزی،  پەیوەندی 
كۆمەاڵیەتی كولتوری بۆ پێگەیاندن و چاودێریكردن 

و ئاڕاستەكردنی مندااڵن. 
خێزان  پێناسەی   Malinowski مالینوفسكی 
دەكات بە كۆمەڵێك لە تاكەكەسەكان پەیوەندییەكی 
لە  دەكاتەوە  جیایان  كە  كۆیاندەكاتەوە   بەهێز 
كۆمەڵەكانی تر، لە ماڵێكی هاوبەشدا  پێكەوە دەژین 
گرێیان  پێكەوە  هاوبەش  سۆزداری  پەیوەندی  و 
گرنگترین  لە  منداڵ  پێگەیاندنی  هەروەها  دەدات، 

ئەركەكانی خێزانە الی مالینوفسكی.
كە  دەردەكەوێت  سەرەوە  پێناسانەی  لەو 
كۆمەڵی  بۆ  هەیە  پێشینە  مەرجی  كۆمەڵیك 

كۆمەاڵیەتی تا ناوزەند بكرێت بە خێزان: 
- بوونی پەیوەندی هاوسەرێتی یان پەیوەندی 

خوێن لە نێوان ئەندامانی هەمان خێزاندا.
- بوونی شوێنێكی نیشتەجێبوونی هاوبەش بۆ 

سەرجەم ئەندامانی خێزان.
بە  منداڵ  یان  بایۆلۆژی  منداڵی  بوونی   -

هەڵگرتنەوە.
دوو  نێوان  لە  غەریزی  پەیوەندی  بوونی   -

هاوسەر لە خێزاندا.
ئابووری،  یەكەیەكی  وەكو  خێزان  بوونی   -
لە  خێزان  ئەندامانی  بەشداریكردنی  بە  ئەوەش 
مافی  بوونی  و  موڵكدارییەكانیانەوە  و  داهات  رێی 
سەرجەم  بۆ  خێزان  موڵكەكانی  بەكارهێنانی 

ئەندامانی خێزان بە یەكسانی.
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2. پایە سەرەكییەكانی خێزان:
خێزان وەكو یەكەمین دامەزراوەی كۆمەاڵیەتی 
بەرپرسیار لە وەچەنانەوە و پەروەردە و پێگەیاندنی 
نەوەكان و فەراهەمهێنانی دەستی كار بۆ كۆمەڵگە، 
و  دەروونناسی  زانایانی  لە  كۆمەڵێك  روانگەی  لە 
چەند  لە  پێكهاتەوە  رووی  لە  خێزان  كۆمەڵناسی 

پایەیەك پێكهاتووە:
پایەی  لە  مەبەست  پێكهاتەیی:  پایەی  أ- 
بە  منداڵە  هاوسەرو  هەردوو  حزوری  پێكهاتەیی 
كە  پێكەوەگرێدراوە،  و  تەواوكاری   شێوەیەكی 
پێكهاتەی  لە  پێگەی خۆی  و  رۆڵ  لەوانە  هەریەك 

خێزاندا بەجێبهێنێت.
ژیانی  سەركەوتنی  كۆمەاڵیەتی:  پایەی  ب-  
بە  هاوسەر  هەردوو  قەناعەتی  بە  بەندە  خێزانی 
لە  ناو خێزان  پەیوەندییە كۆمەاڵیەتییەكانی  گرنگی 
نێوان هەردوو هاوسەر و ئەندامانیتری ناو خێزان، 
كە تایبەتمەندی سۆزداری و ئاڵوگۆڕكاری هەیە و 

زامنی جێگیری و بەردەوامی خێزان دەكات.
ئاستی  لەسەر  تەندروستی: خێزان  پایەی  ج-  
بۆیە  دادەنرێت،  وەچەنانەوە  یەكەی  بە  كۆمەڵگە 
رەچاوكردنی  و  خێزان  ئەندامانی  تەندروستی 
نەخۆشییە  لە  بوون  دوور  و  تەندروستی  باری 
ئەو  بۆ  دادەنرێت  گرنگ  خاڵێكی  بە  بۆماوەییەكان 
هاوسەرگیری،  بەرەو  ئاڕاستەدەبن  گەنجانەی 
گرفتی  خاوەن  ئەندامێكی  بوونی  هەروەها 
و  گرفت  زیادبوونی  مایەی  خۆی  بۆ  تەندروستی 

كێشەكانی خێزانە.
هاوسەرێتی  ژیانی  دەروونی:  پایەی  د-  
لە  هەیە  دروست  ئامادەسازییەكی  بە  پێویستی 
سۆزدارییەوە  و  هەڵچوون  و  دەروونی  رووی 
و  فشار  لەبەردەم  بەردەوام  خۆڕاگرییەكی  لەگەڵ 
بەخشین  و  قوربانیدان  گیانی  بە  كە  قەیرانەكان، 
هاوبەش  بڕیاڕدانی  پڕۆسەی  وەرگرتنەوە  و 

ئەنجامدەدرێت.
پایەی ئابووری: بوونی سەرچاوەی داهات  هـ-  

پەیوەندییە  بۆ هاوسەنگكردنی  پێشینەیە  مەرجێكی 
تا  خێزان  ئەندامانی  كاراكردنی  و  خێزانییەكان 
ئەنجامبدەن  خۆیان  دیاریكراوی  رۆڵی  بتوانن 
هاوبەشیكردنی  گرنگە  بۆیە  شێواز،  باشترین  بە 

هەردوو هاوسەر لە دابینكردنی بودجەی خێزاندا.
ئایینەوە  بە  پابەندبوون  ئایینی:  پایەی  و-  
و  خێزانی  ژیانی  جێگیری  لە  بنەڕەتییە  هۆكاری 
جێبەجێكردنی  منداڵ،  پەروەردەكردنی  پڕۆسەی 
سروتە ئاینییەكان لە خێزاندا هۆكاری پەیوەستبوون 
منداڵە بە ئایینەوە و راهاتن لەسەر ژیانی دەستەكۆیی.

پێگەیاندنی كۆمەاڵیەتی:  .3
الی پارسۆنز پێگەیاندنی كۆمەاڵیەتی پڕۆسەی 
فێربوونە بە پشتبەستن بە السایكردنەوە و یەكگرتن 
الی  ئاكاری  و  سۆزداری  و  ژیری  فۆڕمی  لەگەڵ 
منداڵ و هەرزەكار بە ئامانجی تێهەڵكێشانی رەگەزە 
پێكهێنەرەكانی كولتور لە سیستەمی كەسایەتی، كە 
دەستپێدەكات،  كەسەكە  لەدایكبوونی  سەرەتای  لە 
و  خوێندنگە  چوونە  لەگەڵ  دەبێت  بەردەوامی 

تێكەڵبوون بە دەستەهاوڕێ .
پڕۆسەی  پێگەیاندنی كۆمەاڵیەتی  دۆركایم  الی 
گۆڕینی الیەنی بایۆلۆژییە بە رەهەندی كۆمەاڵیەتی 
رەفتاری  بۆ  ئاڕاستەكار  رۆڵی  تا  كولتوری  و 
بریتییە  هەروەها  ببینێت.  كۆمەڵگەدا  لە  تاكەكەس 
لە پەروەردەكردنی كەسە پێگەشتووەكان بۆ كەسە 
لە  كەسایەتی  خاوەنی  ببنە  تا  پێنەگەشتووەكان 

چوارچێوەی خواست و رێساكانی كۆمەڵگە.
داڕشتنی  پڕۆسەی  كۆمەاڵیەتی  پێگەیاندنی 
رەفتاری مرۆیی تاكەكەسە و بریتییە لە پرۆسەی 
بونەوەرێكی  بۆ  بایۆلۆژی  بونەوەرێكی  گۆڕینی 
كولتوری  بۆ  كەسەكان  لەخۆگرتنی  و  كۆمەاڵیەتی 
لەدایكبوو  تاكەكەسی  رێیەوە  لە  كە  كۆمەڵگە 
گەشە بە كەسایەتی خۆی دەدا و دەبێـتە خاوەنی 
چوارچێوەی  لە  كارا  كۆمەاڵیەتی  كەسایەتییەكی 

یاسا و رێسای كۆمەڵگە و كولتورەكەی.
و  فێربوون  پڕۆسەی  كۆمەاڵیەتی  پێگەیاندنی 
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كارلێكی  بە  پشتبەستن  بە  وفێركردنە  پەروەردە 
تاكەكەس  لەخۆگرتنی  ئامانجی  بە  كۆمەاڵیەتی 
لەگەڵ  ئاڕاستەگونجاوەكان  و  پێوەر  و  رەفتار  بۆ 
بە  بتوانێت  تا  دیاریكراوەكانی  كۆمەاڵیەتییە  رۆڵە 

هاوشانی گروپەكەی خۆگونجاندن بەدیبهینێت.
لە  كە  پڕۆسەیە  ئەو  كۆمەاڵیەتی  پێگەیاندنی 
هۆكارە  بە  دەبێت  هۆشیار  تاكەكەس  رێیەوە 
و  كارلێك  زامنی  و  كۆمەاڵیەتییەكان  كاریگەرە 
تاكەكەس  كاتێك  دەكات  كۆمەاڵیەتی  گۆڕانكاری 
كارلێك لەگەڵ كەسانیتر دەكات و كاریگەر دەبێت 
ئاڕاستە  و  كۆمەاڵیەتییەكان  رۆڵە  و  پێوەر  بە 
ئەم  بەرهەمی  كەسەكان  بەوەش  دەرونییەكان، 

كارلێكە دەبن.
تایبەتمەندییەكانی پێگەیاندنی كۆمەاڵیەتی:  .4

پڕۆسەی  خێزانەوە  كۆمەڵناسی  روانگەی  لە 
تایبەتمەندی  كۆمەڵێك  كۆمەاڵیەتی  پێگەیاندنی 
كۆمەاڵیەتییە  پڕۆسە  لە  دەكاتەوە  جیای  و  هەیە 

كولتورییەكانی تر، لەوانە:
پڕۆسەی  كۆمەاڵیەتی  پێگەیاندنی  یەكەم: 
رێی  لە  تاكەكەسەكان  كۆمەاڵیەتییە،  فێربوونی 
پێوەرە  و  رۆڵ  فێری  كۆمەاڵیەتییەوە  كارلێكی 
لە  دەبن  رەفتار  فۆرمەكانی  و  كۆمەاڵیەتییەكان 

چوارچێوە ریپێدراوەكانی كۆمەڵگە.
كۆمەاڵیەتییەوە   پێگەیاندنی  رێی  لە  دووەم: 
بۆ  دەگۆڕێت  كەسانیتر   بە  پشتبەستوو  منداڵی 
بەرپرسیارێتی  دركی  كە  سەركەوتوو  كەسێكی 

كۆمەاڵیەتی دەكات.
سێیەم: پڕۆسەیەكە بەردەوامە بە  دەستپێكردنی 
ژیان دەستپێدەكات و بە كۆتاییهاتنی كۆتایی دێت.

لە  كۆمەاڵیەتی  پێگەیاندنی  پلەی  چوراەم:   
گۆڕانكاری  تر  كۆمەڵگەیەكی  بۆ  كۆمەڵگەیەكەوە 

بەسەردا دێت و فۆڕمەكەی جێگیرە.
پێگەیاندنی  بەئەنجامگەیاندنی  لە  پێنجەم: 
خێزان  لەگەڵ  دامەزراوە  كۆمەڵێك  كۆمەاڵیەتی 
ئایینی  ودامەزراوەی  خوێندنگە  لەوانە:  بەشدارن، 
دەستە  گروپی  لەگەڵ  میدیایی  و  رۆشنبیری   و 

هاوڕێ .
پێگەیاندنی  لە  فۆڕمێك  لە  زیاتر  شەشەم: 
ژینگەی  گۆڕانی  پێی  بە  هەیە،  بوونی  كۆمەاڵیەتی 
كۆمەاڵیەتی  و پێگە و كولتوری خێزان  و قەبارە و 

ریزبەندی منداڵ...تاد.
بە  كۆمەاڵیەتی  پێگەیاندنی  حەوتەم: 
كەسایەتی  بۆ  كەسەكان  لەخۆگرتنی  واتای 
لە جوڵەكردن و  بەتوانا  كۆمەاڵیەتی جیاواز و 
گەشەی كۆمەاڵیەتی لە چوارچێوەی كولتورێكی 

دیاریكراو.
هەشتەم: پڕۆسەیەكی راستەوخۆیە و بەرهەمی 
دەستی كۆمەڵگەیە نەك كەسێك یان كۆمەڵێك كەس.
و  دەروونییە  كۆمەاڵیەتی  پڕۆسەیەكی  نۆیەم: 

جەختدەخاتە سەر هەردوو الیەنەكە پێكەوە.
5. ئامانجەكانی پێگەیاندنی كۆمەاڵیەتی:

شیاوێتی  خاوەن  كەسێكی  بەرهەمهێنانی  یه ك: 

سەركەوتنی ژیانی خێزانی بەندە بە قەناعەتی هەردوو 

هاوسەر بە گرنگی پەیوەندییە كۆمەاڵیەتییەكانی ناو 

خێزان لە نێوان هەردوو هاوسەر و ئەندامانیتری ناو خێزان

;
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كۆمەاڵیەتی و خاوەن توانای كارلێكی كۆمەاڵیەتی.
دەمجكردنی بەها ئاكاری و كۆمەاڵیەتییەكان  دوو: 
پێكەوەنانی  و  تاكەكەس  كەسایەتی  بینای  لە 

رێساكانی رێگەگرتن لە رەفتاری نەخوازراو.
فێربوونی منداڵ بۆ رۆڵە كۆمەاڵیەتییەكان. سێ: 

بۆ  بایۆلۆژییەكان  پێداویستییە  چوار: گۆڕینی 
رەفتاری  گۆڕینی  و  كۆمەاڵیەتییەكان  پێداویستییە 
كەسەكە تا ببێتە كەسێكی كۆمەاڵیەتی و خاوەندارێتی 

پێگەیەكی كۆمەاڵیەتی كە كۆمەڵگە دیاریدەكات.
بەدیهێنانی پڕۆسەی كۆنتڕۆڵی كۆمەاڵیەتی  پێنج: 
لە كۆمەڵگەدا بەشێوەیەكی گشتی و پابەندبوون بە 

بەهاكانەوە بەشێوەیەكی تایبەتی.
توانای  خاوەن  هاواڵتی  پێگەیاندنی  شه ش: 
و  بببێت  ژیانی  گرفتەكانی  رووبەڕووبوونەوەی 

هەوڵبدات بۆ پێشخستن و گەشەپێدان.

بەشی دووەم: رۆڵی پەروەردەیی خێزان
پڕۆسەی پەروەردە لە ناو خێزاندا:  .1

شێواز  دوو  بە  تاك  پەروەردەی  پڕۆسەی 
ئەنجامدەدرێت:

پەروەردە  ئەو  مەبەستدار:  پەروەردەی  یه كه م: 
لەبەر  هەیە،  ئاشكرای  ئامانجی  كە  رێكخراوەیە، 
لە  دەوڵەت  خودی  پەروەردە  شێوازەی  ئەم  گرنگی 
بۆ  رێكخستنی  خوێندندا  دامەزراوەكانی  چوارچێوەی 
دەكات، لە رێی پڕۆگرامی سەرتاسەری دیاریكراو و 
رێنمایی بەئامانجگیراو. هەروەها پەروەردەی خێزانیش 

بە شێوازی پەروەردەی راستەوخۆ ئەژماردەكرێت
دووه م: پەروەردەی بێ  مەبەست: ئەو پەروەردەیە 
تاك لە رێی بەریەكەوتن و پەیوەندییەكانی بە كەسانی 
شێوەیەكی  بە  كاریگەربوونی  و  دەوروبەرەوە 

راستەوخۆ بەدەستدیدێنێت.
قۆناغەكانی پەروەردەكردن لە ناوخێزاندا:  .2

 پەروەردەكردنی تاك لە خێزاندا بەسەر چوار 
قۆناغدا دابەشكراوە: 
قۆناغی چەپاندن:

لە كاتی لەدایكبوونەوە تا تەمەنی )حەوت( ساڵ 
كەسایەتی  بینای  لە  بەهاكان  چاندنی  بە  تایبەتە 
منداڵدا لە الیەن دایك و باوكەوە، ئەوەش لە رێی 
و  هەڵوێست  لە:  هەریەكە  لە  وەرگرتن  سوود 
بەریەكەوتن و رووداوەكان و بۆنەكان و جوڵە و 

پەرچەكرداری منداڵ لە ناو ماڵدا.
ژینگەیەكی  بە  پێویستی  بەهاكان  چاندنی 
لەدایكبوونی  لەسەرەتای  ئاسانكارە  خێزانی 
منداڵەوە تا قۆناغی هەرزەكاری، بۆیە پابەندبوونی 
پایەی  پێنج  بە  باوك(  و  )دایك  پەروەرشیاران 
جگەرگۆشەكەیەوە  ژیانی  لەسەرەتای  بنەڕەتییەوە 
ژینگەیەكی  فەراهەمهێنانی  بۆ  دەبێت  یارمەتیدەر 

یارمەتیدەر بۆ چاندنی بەها خوازراوەكان:
ناسینی منداڵ لە دوای تەمەنی یەكساڵیەوە    -1
بە خاڵ  و بەهێز و الوازەكانی كەسایەتی خۆی، كە 
دەستپێدەكات  و  خودناسی  پڕۆسەی  سەرەتای 
ڕێنیشاندەری  دەبنە  باوك  دایك  و  جار  یەكەم  بۆ 

جگەرگۆشەكەیان. 
ڕێی  لە  منداڵ  بە  دەوروبەر  ناسینی    -2
جوڵە و  واتای  مانا و  بە  منداڵەكە  ئاشناكردنی 
لەڕێی  دەوروبەر،  كەسانی  جواڵنەوەكانی  وتە و 
گفتو وگۆ،  قسە و  واتە  زارەكییەكان  بەریەككەوتنە 
بەمە هەنگاو بە هەنگاو منداڵ بەرەو تێگەیشتن لە 
دەوروبەری خۆی دەڕوات  و ئەزمونی كەڵەكەبوی 
بۆ دروست دەبێت  كە لە گەشەی عەقڵ و هۆش و 

ئیداركیا ڕۆڵی گەورەی دەبێت.
ناوماڵ  گۆی  گفتو و  لە  بەبەشداریكردن    -3
گرنگە  بۆنەكان  سەیران و  سەردان و  دانیشتنی   و 
لەسەر  ڕابهێنن  منداڵ  تا  هەوڵبدەن  باوك  دایك و 
بەشداریكردنی  بە  ئەوەش  گوێگرتن،  هونەری 
منداڵ لە دوای تەمەنی 3 ساڵیەوە وەكو گوێگر لە 
مەجلیسی كەسانی جیاوازدا لە ڕووی كەسایەتی  و 
توانای ئاخاوتن و گفتوگۆكردنەوە، خاڵی سەرەكیش 
ئەزمونی  پیشاندانی  لە  بریتییە  باوك  دایك و  بۆ 
باسكردنی  باوك  و  دایك و  خودی  گوێگرتنی 
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بە  ئاسانی و  بە  لەمەوە  گوێگرتنانە،  ئەو  گرنگی 
ئامرازە  لە  یەكێك  وەكو  گوێگرتن  كات  تێپەڕبونی 
مێشكی  بۆ  زانیاری  كۆكردنەوەی  سەرەكییەكانی 

منداڵ كارا دەبێت.
كەسانی  بە  باوك  دایك و  تێكەڵبونی    -4
هۆكارەكانی  لەسەر  گفتوگۆكردن  دەروبەریان و 
بەهێزكردنی پەیوەندی لە گەڵ كەسانی دەوروبەریان 
بە حزوری منداڵ، هەروەها باسكردنی هۆكارەكانی 
الوازكردن یان دابڕانی پەیوەندی بە كەسانی ترەوە، 
سەرئەنجام ئەم هەنگاوە ئەزمونی زیندوو بە منداڵ 
كۆتایی  پەیوەندییەكان و  بینای  هونەری  لە  دەدات 
توانای  خاوەنی  ببێتە  تا  ڕادێت  منداڵ  پێهێنانیان و 
دەستپێشخەریكردن لە بواری بینای پەیوەندییەكاندا.
بە  جار  زۆر  كە  كۆمەاڵیەتی  دانایی   -5
لە  دەربڕینەكانەوە  بە  جەستە  جوڵەی  بەستنەوەی 
وشە و وتار دەربڕینی بۆ دەكرێت، ڕاهێنانی دایك و 
وشە و  گرێدانی  سەر  لە  منداڵەكەیان  بۆ  باوك 
دەربڕینەكانیان بە شێوازی تایبەت لە جوڵە سەر و 
دەم و چاو و دەست و جەستەیان هەنگاوێكی گرنگە 
بۆ تێگەشتن لە جوڵەی جەستەی كەسانی بەرامبەر و 
دەوروبەریان، لە كاتێكدا جوڵەی جەستە بەرپرسە لە 
گەیاندنی زانیاری بۆ دەماغ بە هەمان توانایی وشە و 
دەربڕینەكان، بەمەش زەمانەتی گەشەی بەردەوامی 

عەقڵی منداڵەكە بۆ دایك و باوك دێتە دی.
قۆناغی چاولێگەری:

ساڵ  چواردە(   ( بۆ  ساڵ  )حەوت(  تەمەنی  لە 
بە  بەهاكان  ناساندنی  و  چەسپاندن  بە  تایبەتە 
خودی منداڵ كاتێك لە رێی پەرچەكردار و مامەڵەی 
رۆژانەی منداڵەوە رەنگدانەوەی بەهاكان بە ئاشكرا 
تێبینیدەكرێت لە الیەن دایك و باوك و خوشك و 
برای گەورەوە لە ماڵدا، بۆیە ئەركی  پەروەرشیاری 
بۆ ئەم قۆناغە ناساندنی منداڵە بە ناو و كاریگەری 
بۆ  كۆمەاڵیەتی  و  كەسی  ئاستی  لەسەر  بەهاكان 

خودی منداڵ.
قۆناغی كۆمەاڵیەتی:

لە تەمەنی )چواردە( ساڵ بۆ ) بیست و یەك( ساڵ 
تایبەتە بە گەشەپێدانی تواناكانی هەرزەكار  لە بواری 
بە  كۆمەاڵیەتییەكانی  پەیوەندییەكەسییە  بونیاتنانی 
تایبەتی پەیوەندی هاوڕێیەتی، پێویستە دایك و باوك 
كاربكەن لەسەر فەراهەمهێنانی ماڵێكی گونجاو بۆ 
هەرزەكار تا هەلی بانگهێشتكردنی هاوڕێی بۆ دابین 
ببێت و كەسایەتی قۆناغەكانی گەشەی دەروونی و 

سۆزداری بە شێوەیەكی ئاسایی بێت.
قۆناغی كرداری )عەمەلی(:

لە تەمەنی ) بیست و یەك( ساڵ بۆ تەمەنی )سی 
و پێنج( ساڵ تایبەتە بە بونیاتنانی ژیانی كۆمەاڵیەتی 
لە رووی پیشەیی و خێزانی و بەدەستخستنی پێگەی 
كۆمەاڵیەتی و لەئەستۆگرتنی رۆڵ و بەرپرسیارێـی 

كۆمەاڵیەتی بە تەواوەتی.
3. ژینگەی ئاسانكار بۆ پەروەردەكردنی منداڵ:

ئەكتیڤكردنی  بە  پێناسەدەكرێت  پەروەردەكردن 
هەریەكە لە زیهن )عەقڵ( و دڵ و دەرون و جەستەی 
سەروەربوونی  هاتنەدی  مەبەستی  بە  تاكەكەس، 
بۆ  جێنشینی  بەدیهێنانی  زەویدا و  لەسەر  مرۆڤ 

خوای گەورە. 
دەرون و  ژیری و  دواندنی  بە  پەروەردەكردن 
ڕێی  لە  كە  دەستپێدەكات،  كەسەكە  تاكە  ڕۆحی 
كار  پەروەردەییەوە  میكانیزمەكانی  شێواز و 
ئیدراك و  عەقڵییەكان و  قەناعەت  دارشتنی  لەسەر 
سەرئەنجام  ئەنجامدەدرێت ،  تاكەكەس  هۆشمەندی 
داینەمۆی  دەبێت و  چاالك  تاكەكەس  ویستی 
ئەوەی  هۆی  دەبێتە  كارادەبێت و  گۆڕانكاری 
تاكەكەس خۆویستانە ئاڕاستەی گۆرانكاری لە ناخ و 

ئاكار و ڕەفتار و مامەڵەی خۆیدا بكات.
رەخساندنی هەلومەرجی گونجاو بۆ بەدیهێنانی 
پڕۆسەی پەروەردەكردنی منداڵ یەكێكە لە مەرجە 
و  نواندن  لە  بەسەركەوتن  گەشتن  بۆ  پێشینەكان 
بەجیهێنانی رۆڵی پەروەرشیاربوون لە الیەن دایك و 
باوكەوە. گرنگترین پێداویستییەكانی فەراهەمهێنانی 

ژینگەی ئاسانكار بریتییە لە :
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بەخشینی  تایبەتی  بە  بەهاكان  حزوری   -1
خۆشەویستی لە خێزاندا:

ژیانی  بونیاتنەری  بەهای  یەكەم  خۆشەویستی 
خێزانییە و بەخشینی خۆشەویستی  و سۆز لەالیەن 
دایك  و باوكەوە بە جگەرگۆشەكانیان بە گرنگترین 
ئەركی خێزان دادەنرێت، كە تەنها خێزان دەتوانێت 
بونیادە  دامەزراوە  و  سەرجەم  هەڵبسێت  و  پێی 
ڕێكخراو  خوێندنگە  و  وەكو  كۆمەڵگەییەكانیتر 
ئەركەكانی  تێهەڵكێشی  مزگەوت  و  و...تاد  و 
بەخشین و  لە  تایبەتمەندی خێزان  ناكەن.  خۆیانی 
بە  ئەوەیە  خۆشەویستی  بە  ئەندامانی  تێركردنی 
بەخشینی  و  دەبەخشێت  خۆشەویستی  بێبەرامبەر 
خۆشەویستیش دەبێتە سەرچاوەی بەختەوەربوونی 

خێزان.
بە  خۆشەویستی  بەخشینی  لەڕێی  خێزان   
توانای  بەهێزكردنی  لەسەر   كاردەكات  ئەندامانی 
وەرگرتن و بەخشینی خۆشەویستی الی ئەندامانی 
بەوەش سۆزداری  توانایە،  ئەو  هاوسەنگكردنی  و 
وەكو یەكێك لە پێكهێنەرە سەرەكییەكانی كەسایەتی 
شانبەشانی  خۆیدەكات  سروشتی   گەشەی  منداڵ 
پێكهێنەری هزری، دەروونی، مەعنەوی و هەڵچوون 

لە كەسایەتی منداڵدا.
یەكەم  لە  منداڵ   بۆ  خۆشەویستی  دەربڕینی 
گەورە  بە  دەستپێدەكات،  لەدایكبوونییەوە  ساتی 
تێكەاڵوبوونی  و   منداڵیتر  هاتنی  و  منداڵ  بوونی 
دەستەهاوڕێ  و  خوێندن  ژینگەی  بە  منداڵ 

شێوازەكانی دەربڕین گۆڕانی بەسەردا دێت .
)یەك(  لە  منداڵ  دەروونناسییەوە  روانگەی  لە 
شێوەیەكە  بە  ساڵ  )حەوت(  بۆ  تەمەنیەوە  رۆژی 
و  دایك  خۆشەویستی  بە  پێویستی  سەرەكی 
تێركردنی  بنەڕەتی  سەرچاوەی  وەكو  باوكییەتی 
)حەوت(  تەمەنی  لە  و  منداڵ  سۆزداری  الیەنی 
سەرجەم  خۆشەویستی  ساڵ  چواردە(   ( بۆ  ساڵ 
سەرەكیترین  دەبێـتە  منداڵ  بۆ  خێزان  ئەندامانی 
سەرچاوەی خۆشەویستی، بۆیە تا تەمەنی )چواردە( 

خۆیدا خۆشەویستی  خێزانی  ناو  لە  منداڵ   ساڵی 
لێهاتوویی  و  پێدەكات  گەشەی  و  وەردەگرێت 

بەخشینی خۆشەویستی لەخۆدەگرێت.
پێكەوەژیانی خێزانی:  -2

پێكەوەژیانی خێزانی بە كۆبوونەوەی ئەندامانی 
خێزان رۆژانە لە یەكەیەكی جوگرافی دیاریكراو لە 
ناو ماڵدا پێناسە دەكرێت، لەگەڵ هەوڵدانی بەردەوام 
بۆ رێگەگرتن لە دووركەوتنەوە یان ئامادەنەبوونی 
لە  زیاتر  ماوەی  بۆ  خێزان  ئەندامانی  لە  یەكێك 
ئاسایی  باری  كاتی  لە  كاتژمێر  چوار(  و  بیست 
كاتی  لە  هەفتەیەك  لە  زیاتر  ماوەی  بۆ  و  خێزاندا 
ئەندامانی  یان   خێزان  بۆ  نائاسایی  باری  بوونی 
خێزان، بە تایبەتی بۆ ئەو ئەندامانەی تەمەنیان لە 
نێوان )دوازدە( بۆ ) هەژدە( ساڵە بە پێی هەندێك 
پێگەیاندنی  بە  تایبەتەكان  زانستییە  ئاڕاستە  لە 
پەیوەندییە  بە  بەردەوامییدان  و  خێزان  ئەندامانی 

خێزانییەكان. 
ناوماڵ  جوگرافیای  بە  منداڵ  پەیوەستبوونی 
خێزانی  پێكەوەژیانی  بەرهەمەكانی  لە  یەكێك  بە 
باوك  و  دایك  گرنگە  بۆیە  ئەژماردەكرێت، 
لەسەر  كاربكەن  سیستماتیك  شێوەیەكی  بە 
پێكەوەژیانی  بازنەی  بە  منداڵ  تێكەاڵوكردنەوەی 

خێزانی لە رێی:
یەكەم:  بوونی تێڕوانین و قەناعەت الی دایكو 
چوارچێوەی  لە  منداڵ  حزوری  گرنگی  بە  باوك 
پایەكانی  لە  یەكێك  وەكو  ماڵدا،  جوگرافیای 
فەراهەمهێنانی ژینگەیەكی پەروەردەیی خێزانی كە 

منداڵ سەنتەر بێت تیایدا.
دووەم : بوونی ویستێكی راستەقینە بۆ گۆڕینی 
و  دروست  شێوازی  بۆ  روانینە  و  قەناعەت  ئەم 
كاریگەر لە مامەڵەی بەردەوام و جێگیری رۆژانە لە 
چوارچێوەی خێزاندا و پێویستبوونی پاڵپشتیكردنی 
و  خێزان  ناو  ئەندامانیتری  لەالیەن  ویستە  ئەم 

كەسانی نزیكی خێزان.
و  سۆز  بەخشینی  لێهاتوویی  بوونی  سێیەم: 
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لۆژیكانە... شیكردنەوەی  گەیاندنی  و  وەرگرتنی 
تاد، بۆ بەئەنجامگەیاندنی پڕۆسەی پەیوەستبوونی 
منداڵ بە دایك و باوكەوە وبەهێزكردنی پەیوەندی 
خێزان، سەرئەنجام  ئەندامانی  نێوان  ئاڵوگۆڕكاری 
لە  كە  پێكدێت،  تایبەت  دەروونی  پەیوەندییەكی 
بە  منداڵ  هەستكردنی  دەرهاویشتەكانی  گرنگترین 

ئەمان و بوونی پشتی خێزانی دەبێت.
چوارەم: بوونی هۆشیاری و توانستی پێویست 
فشار  رووبەڕووبوونەوەی  بۆ  باوك  و  دایك  الی 
و  كۆمەاڵیەتی  و  دەروونی  بەربەستە  و  رێگر  و 
سۆزداری و خێزانییەكان لە بەردەم بەواقیعیكردنی 
بەرجەستەبوونی  رێی  لە  منداڵ  پەیوەستبوونی 

پێكەوەژیانی خێزانی 
نێوان  لە  راستەقینە  هاوبەشێتی  بوونی   -3

دایك و باوك و دامەزراوە پەروەردەییەكان:
بوونی  واتای  بە  راستەقینە  هاوبەشێتی 
و  كارگێری  ستافی  نێوان  لە  هەماهەنگی 
پەروەرشیارانی ناو دامەزراوە پەروەردەییەكان و 
دایك و باوك لە خێزاندا، هەر لە قۆناغی دایەنگە تا 

كۆتا قۆناغی خوێندنی  ئامادەیی منداڵ.
زۆرێك لە دامەزراوە و رێكخراوە تایبەتمەندەكان 
بە بواری پەروەردەی منداڵ رێكەكەوتوون لەسەر 
راستەقینە  هاوبەشێتی   بەرجەستەبوونی  ئەوەی 
لەرێی  پڕۆگرامەكانی خوێندن و پەروەردەی منداڵ 
ئەركانە  ئەم  پێویستە  ساڵ   )8 بۆ   3( تەمەنی  لە 

بگرێتەئەستۆ:
باوكان  و  دایكان  بۆ  هەل  رەخساندنی  أ-  
ژیانی  لە  قەدرن  و  پێگە  خاوەنی  هەستبكەن  تا 
منداڵەكانیان بەوەی سەرەكیتترین كەسی كاریگەرن 
بۆ منداڵەكانیان و هاوبەشن لە پەروەردەكردنیاندا.

خۆیان  لە  باوكان  و  دایكان  رێزگرتنی  ب-  
منداڵ،  گەشەی  بۆ  دەبێت  بنەڕەتی   كاریگەری 
بەشداری  رێی  لە  دایكان  و  باوكان  پێویستە 
ئەم  پەروەردە  دامەزراوەكانی  لەگەڵ  ئەرێنییەوە 

رێزگرتنە لە خود بچەسپێنن.

لە  باوكان  و  دایكان  بەشداریپێكردنی  ج-  
لە  پەروەردە  بە  تایبەت  بریارەكانی  داڕشتنی 
تایبەتی  بە  خوێندن  و  پەروەردە  دامەزراوەكانی 

دایەنگە و باخچەی ساوایان.
لە  باوكان  دایكان و  بۆ  رەخساندنی هەل  د-  
گەشتنی  بۆ  پەروەردەییەكانەوە  دامەزراوە  الیەن 
دایكان و باوكان بە پۆل و هۆڵی ئەنجامدانی چاالكی 

منداڵەكانیان.
لە  زانیاری  و  بیرۆكە  ئاڵوگۆڕكردنی  هـ- 
نێوان دایكان و باوكان و مامۆستایان بە مەبەستی 

زۆرترین سوود گەیاندن بە منداڵەكان
گرفتی  كەمكردنەوەی  لەسەر  كاركردن  و- 
منداڵ كاتی چوونە خوێندنگە بۆ یەكەمجار لە رێی 
هەماهەنگی نێوان دایكان و باوكان و بەڕێوبەرایەتی 

دامەزراوە پەروەردەییەكان.
راستەقینە  هاوبەشێتی  بەرجەستەبوونی  لەگەڵ 
لە نێوان دایكان و باوكان و دەستەی بەڕێوبەرایەتی 
دامەزراوەكانی پەروەردە و خوێندن، خودی مندااڵن 

سوودمەنددەبن بە:
ئەزموون  كەڵەكەبوونی  بە  بەردەوامیدان    -1
 ، منداڵ  پێشینەكانی  ئەزموونە  لەسەر  بیناكردن  و 
فێربوون و  كە لەسەرەتای ژیانییەوە شێوازەكانی 

گەشەی سۆزداری لە ماڵەوە دەستیپێكردووە.
بەشداریكردنی دایكان و باوكان هۆكاری    -2
و  خۆشەویستی  گیانی  زاڵبوونی  بۆ  بنەڕەتییە 
رێزگرتنی ئاڵوگۆڕكراو لە نێوان دایكان و باوكان و 

كەسانی ناو دامەزراوە پەروەردەییەكان.
بەردەوام  هەلی  هاوبەشێتی  و  هاوكاری    -3
باوكان  و  دایكان  هەردووال:  بۆ  دەرەخسێنێت 
درككردنی  بۆ  پەروەردەییەكان  دامەزراوە  و 
بۆ  گونجاو  شێوازی  و  منداڵ  پێداویستییەكانی 
فێربوونی و گرنگیپێدانەكانی منداڵ، كە باشترین هەل 
دەرەخسێنێت بۆ گەشەكردن و فێربوونی بەردەوام.

ئاستی  بەرزبوونەوەی  و  گەشەكردن   -4
بە  پابەندبوونی  و  منداڵ  الی  زمان  فێربوونی 

;
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چارەسەركردنی  توانستی  و  خوێندنگە  ئەركەكانی 
گرفت و باشتربوونی الیەنی كۆزانیاری و جەستەیی 
بە  پابەندبوونی  و  كۆمەاڵیەتی  و  سۆزداری  و 

رێنمایی و یاساكان.
دكتۆرە Marjorie Kostelnik كە خاوەنی 17 
راهێنان  بە  فێربوون  بواری  لە  بابەته   كتێب و 58 
كارانەیان  و  ئەرك  ئەو  لیستی  هاوڕێكانی  لە گەڵ 
تۆماركردووە، كە هەریەكە لە دایكان و باوكان و 
مامۆستایان خوازیارن بەرامبەرەكانیان بەجێیبهێنن:

لەمپەرەكانی رۆڵی پەروەردەیی خێزان:   .4
بە  خێزاندا:  لە  پەروەردە  وەالوەنانی  أ- 

خستنەڕووی كۆمەڵێك پاساو بەشێك لە دایكان و 
دەنێن  وەالوە  خێزان  پەروەردەیی  ئەركی  باوكان 
یەروەردەكردنی  لە  دەگرن  دوور  بە  خۆیان  و 
منداڵەكانیان، لەو پاساوانە: زۆری دەوام، پەیوەندی 

خزمایەتی چڕ، ئاڵۆزبوونی ژیان، بەپلە دوو یان سێ  
بوونی خێزان لە رووی كاریگەری پەروەردەییەوە، 

خێرابوونی ریتمی ژیان....تاد.
بەشێك  منداڵ:  پەروەردەی  رادەستكردنی  ب-  
پەروەردەكردنی  ئەركی  باوكان  و  دایكان  لە 
و  هونەری  یانە  یان  خوێندنگە  رادەستی  منداڵ 
بێ   بە  دەكەن،  خزمەتكار  یان  پەروەردەییەكان 
خێزان  سەرەكی  ئەركی  ئەوەی  رەچاوكردنی 
هاوبەشێتی دایك و باوكە لە پەروەردەكردنی منداڵدا.
خستنەڕووی پەروەردە لە چوارچێوەیەكی  ج-  
بەقورسكردنی  لەگەڵ  واقیع،  لە  دوور  نموونەیی 

هەلومەرجی  لە  منداڵ  پەروەردەی  پڕۆسەی 
هاوچەرخی خێزاندا.

بۆ   منداڵ  پەروەردەی  رادەستكردنی  د-  
دایكان و  لە  بەشێك   میدیا:  هۆكارە جیاوازەكانی 

1. یارمەتیدانی منداڵ بۆ بیناكردنی رێزگرتن لە خود.
2. ناسینی هەر منداڵە بە تەنیا.

3. بە بەردەوامی بەریەكەوتن لەگەڵ دایك و باوك.
4. بەخشینی رێنمایی بە دایكان و باوكان بۆ چۆنیەتی 

كاركردن لەگەڵ منداڵ لە ناو ماڵدا.
5. پاراستنی ئاستی بەرز لە الیەنی رەفتاری و ئەكادیمی.
6. پێشوازیكردن لە بەشداریكردنی دایكان و باوكان و 

هاندانیان لەسەر بەشداریكردن.
ئەنجومەنی  و  چاالكی  پشتگیریكردنی  و  چاالكبون   .7

باوكان.
8. دابینكردنی چاالكی دەوڵەمەندكردنی كەسایەتی منداڵ.
و  مندااڵن  لە  رێزگرتن  و  هاندان  و  پێشبینیكردن   .9

میوانەكان.
پێشكەشكردنی  خوازیاری  باوكان  بێت  یادیان  لە   .10

یارمەتین.

لە  فێربوون  و  خوێندنەوە  سەرچاوەی  دابینكردنی   )1
ماڵەوەدا.

2( پێشەنگبوون.
لە  تواناكانی  3( هاندانی منداڵ بۆ تەواو  بەخەرجدانی  

خوێندنگە.
4( جەختكردنەوە لەسەر بەدەستهێنانی مەعریفە.

5( پشتگیریكردنی رێنماییەكانی پڕۆگرام  و ئامانجەكانی.
6( بەكارهێنانی شێوازەكانی فشاری پۆزەتیڤ.

7( پەیوەندیكردن بە مامۆستاكانەوە لە سەرەتای بوونی 
گرفت.

8( لەخۆگرتنی بەرپرسیارێـی وەكو دایك و باوك.
ئاهەنگی گەنجان و رەفتارە دزێوەكان  9( تەماشاكردنی 

بە شێوەیەكی جدی.
10( بە ئاگابوون لە واقیعی خوێندنگە و بەشداریكردن لە 

چاالكییەكانی خوێندنگە.

)10( ئەرك باوكان و دایكان خوازیارن 
مامۆستایان ئەنجامیبدەن

)10( ئەرك  مامۆستایان خوازیارن  
دایكان و باوكان ئەنجامیبدەن

.) Kostelink et al,378,1993( :سەرچاوە
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ساواییەوە  لە  منداڵەكانیان  بۆیان  ئاساییە  باوكان 
لەبەردەم  كاتیان  زۆرترین  هەرزەكاری  قۆناغی  تا 
شاشەكانی میدیا جیاوازەكان بەسەربەرن بە تەنیا، 
سەرئەنجام حزوری دایك و باوك لە بەسەربردنی 

كاتەكانی منداڵ زۆر الواز دەبێـت.
نەبوونی توانست و هۆشیاری پەروەردكردن  هـ- 
و  باوكان  و  دایكان  ناو  لە  پەروەرشیار  كەمی  یان 
الوازی پێگەی بایەخدان بە پێگەیاندنی دایك و باوك 
و  ماڵدا  ناو  لە  خۆیان  پەروەردەیی  كەسایەتی  بۆ 
پشتبەستن بە مامۆستای خوێندنگە یان پەروەرشیاری 
پەروەردەی  لە  ئاینییەكان  دامەزراوە  ناو مزگەوت و 

منداڵدا.

پیادەكردنی شێوازەكانی پەروەردەی هەڵە  و- 
زانستییەكان  سەرچاوە  بۆ  گەڕانەوە  كەمترین  و 
لە پەروەردەی منداڵدا، لەو شێوازە هەاڵنەی باون 
منداڵ:  پەروەردەی  بواری  لە  خێزانەكاندا  ناو  لە 
جیاكاری  بە  پەروەردە  نازپێدان،  بە  پەروەردە  
نێوان مندااڵن، پەروەردە بە زەبر و ئەشكەنجەدان، 
سەپاندن،  بە  پەروەردە  توندوتیژی،  بە  پەروەردە 
بە  پەروەردە  زیادلەحەد،  پاراستنی  بە  پەروەردە 
و  دایك  ساتیبونی  سات  بە  پەروەردە  سزادان، 

باوك.

سەرچاوەكان:

بكة الميسوم، صورة الذات لدى الفتاة في العائلة في ضوء بعض المتغيرات، رسالة ماجستر   -1
غير منشورة، جامعة وهران ، كلية العلوم االجتماعية، 2016.

دنيا جليل اسماعيل الربيعي، اساليب التنشئة االجتماعية الخاطئة وانعكاساتها على االعداد   -2
االجتماعي للطفل العراقي دراسة ميدانية، مركز ابحاث األمومة والطفولة، جامعة ديالى ، 2015.

د.عالءالدين جاسم البياتي ،علم االجتماع بين النظرية والتطبيق، دار التربية، بغداد، 1975  -3
د. سامية مصطفى الخشاب، النظرية االجتماعية ودراسة االسرة، الطبعة الثالثة، دار المعارف،   -4

القاهرة، 1993
د. هدى محمود الناشف، األسرة وتربية الطفل، دار المسيرة للنشر والتوزيع، الطبعة الثانية   -5

، عمان ، 2011.
غير  دكتوراه  اطروحة  دراسياً،  االبناء  تفوق  في  التربوي  االسرة  اسهام  سميرة،  نجن   -6

منشورة، جامعة محمد خيضر،كلية العلوم االنسانية واالجتماعية، 2017 .
محمد مهدي القصاص، علم االجتماع العائلي، ، 2008.  -7

8-   »خێزان و پێكەوەژیان« ، د. عالیە فرج، ژیان بە چاوی ژن، ژمارە )906( رۆژنامەی 
یەكگرتوو، بەرواری 2012/9/10(.

»پێكەوەژیان و بەراورد الی منداڵ« ، د. عالیە فرج، گۆشەی ژیان بە چاوی ژن، رۆژنامەی   -9
یەكگرتوو، ژمارە )907( بەرواری دووشەممە 2012/9/17.
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و  ڕە وت  هە ر  و،  جیاوازە   بابە تە   لە م  لێكۆڵینە وە   ڕوانگە ی 

ئە و  و  تێگە یشتن  و چۆنیە تی  دنیابینی  لە چوارچێوە ی  گرۆیە ك 

دە كات،  بۆ  لێكدانە وە ی  دە كات  پە یڕە وی  ڕێبازە ی  یان  مە نهە ج 

ە  ئارا و، ئە م بابە تە ش 
جیاواز دێت

ێرە وە  ئاڕاستە  و تێگە یشتنی 
ل

لە  هە مان بازنە دا خۆی دە بینێتە وە .

یان چەقبەستن لە دەوری مێ 

لە دیدی عەبدولوەهاب مەسیرییەوە
فێمێنیزم 

د.ئیسماعیل بەرزنجی

عەرەبی.  ئەدەبی  لە  ە 
هەی دكتۆرای  بڕوانامەی   .1

978 لەدایكبووی   

وتاری  و  توێژینەوە 
چەندین  هەیە.  چاپكراوی  بەرهەمی  چوار 

ی زەهاوييه.
هەیە. ئەندامی دەستەی كارگێڕی سەنتەر

باڵوكراوەی 
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دكتۆر عەبدولوەهاب مەسیری )1938 – 2008( 
بیرمەند و كۆمەڵناسی ئیسالمی ناسراوترە لەوەی 
بناسێندرێت و ژیانێكی پڕاوپڕی لە هزر و زانست 
و  تیژ  بیرێكی  خاوەنی  بەسەربردوە،  بەخشین  و 
ڕەخنەئامێز و فراوان بووە، لە میانەی كێشمە كێشم 
و لێكدانەوەی فیكریی دوور و درێژ و بەردەوامەوە 
باوەڕهێنان،  و  ئیمان  حەقیقەتی  بە  گەیشتووە 
ئاوی  هەویرێكە  لێی  باسكردن  كە  بەشێوەیەك 
زۆر دەكێشێت، خوێنەر بۆ ئەو مەبەستە دەتوانێت 
هزریم،  )كاروانی  گرنگەكەی  كتێبە  بۆ  بگەڕێتەوە 
رحلتي   – بەرهەمیەوە  و  ڕیشە  و  تۆ  لەبارەی 
لەوێدا   ،)1() والثمار  والجذور  البذور  فی  الفكریة، 
هزرێكی قووڵ دەبینێت، بەاڵم ئەوەی من مەبەستمە 
باسی بكەم پەیوەست بە دۆسیەی ئەم ژمارەیەی 
لە  ئافرەت(  )پرسی  بۆ  مەسیریە  تێڕوانینی  )خاڵ( 
هەروەها  فیكریەكەیەوە،  و  فەلسەفی  ڕەهەندە 
تێگەیشتنی ئەو لە كاروانی خەباتی هەموو ئەوانەی 
بە دوای مافەكانی ئافرەتەوە بوون و هەڵسەنگاندن 
بوارەدا،  لەم  بیروبۆچوونیان  خوێندنەوەی  و 
بە  بووە  بەرجەستە  ناوازەكەیدا  كتێبە  لە  ئەمەش 
و  ئازادكردن  نێوان  لە  ئافرەت  )پرسی  ناونیشانی 
چەقبەستن لە دەوری مێدا()2(، بۆیە منیش بۆ ئەم 

نووسینە پشتم بەم كتێبە بەستووە.
لە  زۆرێك  لە  جیادەكاتەوە  مەسیری  ئەوەی 
فیكریی(  )شوناسی  خاوەنی  ئەوەیە  بیرمەندان 
ئەوەیە  فیكری  لە شوناسی  بووە، مەبەست  خۆی 
لە هەموو تێز و بەرهەمەكانیدا تایبەتمەندی خۆی 
كردووە  هەڵوەستەی  هەمیشە  و  تێكەڵكردووە 
ڕای  و  سەنگاندوون  هەڵی  و  بابەتەكان  لەسەر 
تایبەتی و زادەی بیری خۆی دەربڕیوە لەسەرییان، 
هیچكات ناوبانگی كەسایەتی و بیرمەند و ئاڕاستە 
شتانێك  كە  نەكردووە  لێ  چاوبەستی  فیكرییەكان 
بڵێت و بنووسێت وەكو تووتی بەبێ  تێگەیشتن و 
لێكدانەوە، بە تایبەتی ئەو تێز و بابەتانەی لە ئەوروپا 

و ڕۆژئاواوە هاتوونەتە كۆمەڵگا مسوڵمانەكان.

دۆگماییەوە  بە  لەوانەی  دەگرێت  ڕەخنە  ئەو 
دوای ڕۆئاواییەكان دەكەون و پێیانوایە هەرچی الی 
ئەوانەوە بێت بێ سێ  و دوو ڕاستە و بۆ ئێمەش 
ڕۆژئاواییەكان  تێزە  هەموو  پێیوایە  ئەو  دەشێت، 
تێگەیشتن  ملكەچی  پێویستە  بن  بوارێكدا  هەر  لە 
چونكە  بن،  لێگرتن  ڕەخنە  و  هەڵسەنگاندن  و 
كۆمەڵگا  بە  تایبەت  ژینگەیەكی  بەرهەمی  ئەوە 
ڕۆژئاواییەكانە و ڕەگوڕیشەی الی ئەوانە، پێویستە 
پرسیارگەلێك  لەسەریان،  هەبێت  پرسیارمان  ئێمە 
مێژوویی  ئەزموونی  و  تێڕوانین  بەرهەمی 

مرۆڤبوونی خۆمان بێت )3(. 
لەم ڕوانگەیەوە كاتێك دەیەوێت باسی )فێمێنیزم( 
مافی  لە  بەرگریكردن  بزووتنەوەیەكی  بكات وەك 
ئافرەت و مێینە، دەیخاتە ناو ئەو سیاقە كۆمەاڵیەتی 
تێیدا بەرهەمهاتووە، بۆیە  و فیكریەی ڕۆژئاوا كە 
بەرامبەر  نابێت  شاگەشكە  كەسانیتر  وەك  ئەو 
ئەم چەمكە و كوێرانە بە شان و باڵیدا هەڵنادات، 
بەڵكو ڕەخنەی جددی هەیە لەسەری و بە زادەی 
مۆدێرنەی  دوای  فیكریەكانی  ئاڕاستە  و  فەلسەفە 
لە  ڕیشەییان  گۆڕانێكی  ئەو  ڕای  بە  كە  دادەنێت 
چیدی  و  كردووە  مرۆڤدا  )مرۆڤبوون(ی  چەمكی 
)مرۆڤ( سەنتەری گرنگیپێدان نییە و لە گەردوون 
گەورەتر نییە، بەڵكو شتێكە وەك هەموو شتەكانیتر 

لەناو سروشتدا و ماددەیەكی ئاسایی بوونە.
دكتۆر مەسیری جیاوازی دەكات لەنێوان دوو 
ئافرەتان،  ڕزگاریخوازی  بزووتنەوەی  لە  ئاڕاستە 
لە  ئافرەتان  ئازادی  بزووتنەوەكانی  ئەوانیش 
لە  پێیوایە بزووتنەوە كۆنەكان  ئەو  نوێدا،  كۆن و 
)هیومانیتی(  مرۆڤبوونەوە  تاكڕەهەندیی  ڕوانگەی 
كاریان لەسەر مافەكانی ئافرەت كردووە، بڕوایان 
و  سروشت  لە  جیاوازە  )مرۆڤ(  كە  وابووە 
بااڵدەستە بەسەریەوە و ئەو سەنتەرە و دەتوانێت 
بەو  بەڵكو  ئەوە  هەر  نەك  تێپەڕێنێت،  سروشت 
شێوەیەی دەیەوێت ڕامی بكات و دایڕێژێتەوە، لەم 
لەنێوان  دەكرد  یەكسانیان  داوای  ڕوانگەیەشەوە 
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هەموو مرۆڤەكاندا بە ژن و پیاوەوە.
ئەم  نوێیەكان  ئازادیخوازە  بزووتنەوە  بەاڵم 
بنچینە فەلسەفیەیان نییە، بەڵكە هەر بڕواشیان پێی 
نییە، ئەوان بڕوایان بە تاكڕەهەندیی ئیمپریالی هەیە، 
مرۆڤ  یان  مرۆڤ  و  مرۆڤ  نێوان  ملمالنێی  واتە 
لە  مرۆڤ  هەڵخزاندنی  زیاتر  لەوش  سروشت،  و 
سەنتەری بوون و بڕوابوون بە كۆتاییهاتنی چەقێكی 
شتەكانی  بە  مرۆڤ  یەكسانكردنی  و  دیاریكراو 
وەكو  دارودرەخت)4(،  و  ئاژەڵ  بە  و  سروشت 
ئەوەی مرۆڤ هیچ جیاوازیوكی نەبێت لەگەڵ هەموو 
پێكهاتەكانی سروشتدا و ئاگایی و ئەزموونی نەبێت 
ئەوەی  پێش  ئادەم  یان  بێت،  ئەقڵ  بێ   كائینێكی  و 
ڕۆحی بەبەردا بكرێت پارچەیەك قوڕ بووبێت و بە 
هەر شێوەیەكیتر دەكرا دروست بكرێت و جیاوازی 

نەبووە لەگەڵ پێكهاتەكانیتری سروشتدا.
ئەمەش ئیدیعایەكی بێبنەما نییە الی مەسیری، بەڵكو 
دەهێنێتەوە  بەردەوام  جەختكردنی  نمونەی  ئەمە  بۆ 
مافی  جیاوازەكان،  پێكهاتە  مافی  مافەكان،  لەسەر 
ڕەش پێست و مافی ئافرەت و مافی ئاژەڵ و مافی 
كە  مافە جۆراوجۆرەكانیتر،  هەموو  و  هاوڕەگەزباز 
ئاڕاستە فەلسەفی و فیكرییە هاوچەرخەكان جەختی 
لەسەر دەكەنەوە، ئەمەش وا دەكات مرۆڤ هەمیشە 

لە ملمالنێدا بێت لەگەڵ مرۆڤەكانیتر و سروشتدا.
مافەكان(  نوێی  سۆنگەیەوە)تیۆری  لەم  هەر 
لە  دەكات  لەڕادەبەدەر  و  زۆر  داكۆكیەكی 
كە  نییە  ئەوە  لەبەر  ئەمەش  )هاوڕەگەزبازی(، 
ئەو  توشی  كە  تێبگەن  كەسانە  ئەو  سروشتی  لە 
ئەوەیە  لەبەر  بەڵكو  پێبدەن،  مافیان  بوون و  الدانە 
ئەمەش  ئاسایی،  حاڵەتێكی  بە  بكەن  دیاردەیە  ئەو 
جێگیر  پێوەرێكی  نەمانی  بە  باوەڕبوونیانەوەیە  لە 
لە  سەنتەری(  )مرۆڤ  نەمانی  و  )مرۆڤبوون(  بۆ 
شتەكانی  هەموو  بە  یەكسانكردنی  و  بوونەوەردا 
ناو سروشت، ئەوان ئەو بڕوا جێگیرەیان هەرەس 
و  كۆمەاڵیەتییە  كائینێكی  مرۆڤ  كە  پێهێناوە 

)مرۆڤبوون( پێوەرێكی هاوبەش و نەگۆڕە لە نێوان 
گرنگی  جیاوازیەكانیانەوە،  بە  مرۆڤەكاندا  هەموو 
بوونی ئەم پێوەرەش ئەوەیە كە هەمیشە مرۆڤایەتی 
مەرجەعیەتێكی هەیە بۆی دەگەڕێتەوە لە ژیاندا كە 
شێوەی  و  مرۆڤەكاندا  هەموو  نێوان  لە  هاوبەشە 
دیاریدەكات،  بۆ  چەمكەكانیان  و  بەها  و  ژیان 
و  مرۆڤانەیە  شتێك  چی  دەڵێت  پێمان  پێوەرە  ئەو 
و  ئاژەڵ  لە  دەكاتەوە  جیامان  نییە،  مرۆڤانە  چی 
سروشت و هەموو بوونەوەر، سەروەری بە مرۆڤ 
سروشت،  لە  جیا  كائینێكی  دەیكاتە  و  دەبەخشێت 
ناسنامەی مرۆڤبوونی دەداتێ  كە هەموو شتەكانیتر 
دروستكراون،  ئەو  خزمەتی  بۆ  و  بچوكترن  لەو 
بكاتەوە  مافەكانی خۆی  لە  ناكات جەخت  پێویست 
ئەو  ئەمە  بوونەوەردا،  مەوجوداتی  لەبەرامبەر 
مۆدێرنە(  )پۆست  ئاڕاستەفیكریەكانی  كە  بڕوایەیە 
بۆ  بەوە ماف و شكۆ  دەزانن  وا  لەدەستیانداوە و 
مرۆڤ دەگێڕنەوە، بەاڵم لە ڕاستیدا مرۆڤیان لەناو 
بردووە و خاڵیان كردووەتەوە لە بەهای مرۆڤبوون.
بۆیە ئەو مرۆڤەی ئەوان بانگەشە بۆ مافەكانی 
سادەیە،  زۆر  سەربەخۆی  بچوكی  شتێكی  دەكەن 
هیچ  ناشارستانییە،  و  ناكۆمەاڵیەتی  تاكڕەهەندە، 
و  دەوڵەت  و  كۆمەڵگا  و  خێزان  بە  پەیوەندییەكی 
بەڵكو  نییە،  ئەخالقیەوە  و  مێژوویی  مەرجەعیەتی 
تەنها كۆمەڵێك پێویستی ماددی سادەیە كە كۆمپانیا 
زەبەالحەكان ئیستیغاللی دەكەن لە پێناوی قازانجی 

زیاتردا.
ئەگەرنا بۆچی كەس باس لە )مافی كۆمەاڵیەتی( 
مرۆڤ ناكات؟ كەس باسی پرسی گەل و كۆمەڵگا 
لە  و  دەدزرێت  سامانی  و  سەروەت  كە  ناكات 
هیچ  بۆچی  دادەنرێت؟  ڕۆژئاوادا  بانكەكانی 
كەسێك داوای ڕاگرتنی چەكی كۆمەڵكوژ ناكات كە 
زۆرترین بودجەی بۆ تەرخان دەكرێت و هەزاران 

كەس لەناو دەبات؟
كە  ئەوەی  لەسەر  بەردەوام  جەختكردنەوەی 
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خەڵكی هەموویان چین و توێژی بچوك و كەمینەن و 
لێكدابڕینیان بەهۆی شوناسی بچوك بچوكەوە مانای 
ئەمەش  نییە،  دیاریكراو  زۆرینەیەكی  هیچ  ئەوەیە 
واتای نەبوونی پێوەرێكی مرۆڤایەتی جێگیر، بەمەش 
بێسەرەوبەرەیی  و  ڕێژەیی  دەبێتە  شتێك  هەموو 

دروست دەبێت لە مەعریفە و ئەخالقدا.
باسكران  تێزانەی  و  بیروبۆچوون  ئەم 
)فێمێنیزم( بزووتنەوەی  ڕاستەقینەی  چوارچێوەی 
ئاراوە،  هاتووەتە  تێیدا  كە  ژینگەیەیە  ئەو  و  ن 
و  فێمێنیزم  لەنێوان  ناكەن  جیاوازی  زۆرێك 
بزووتنەوە ئازادیخوازەكانی ژنان، بەاڵم لە ڕاستیدا 
بزووتنەوە  هەرچی  هەیە،  بنەڕەتیان  جیاوازییەكی 
هیومانیزمدا  چوارچێوەی  لە  ئازادیخوازەكانن 
بڕوایان بە سەنتەربوونی مرۆڤ هەیە لە بونەوەردا، 
خاڵی  )مرۆڤبوون(  كە  بەوەیە  بڕوایان  هەروەها 
كۆیان  كە  مرۆڤەكانە  هەموو  نێوان  هاوبەشی 
بڕوایان  جیاوازیەكانیانەوە،  بەهەموو  دەكاتەوە 
ئینتیمای  لە  مرۆڤبوونی  دەبێت  مرۆڤ  كە  وایە 
لەم  وەربگرێت،  شارستانیەوە  و  كۆمەاڵیەتی 
چوارچێوەیەدا ژن وەك مرۆڤێك و تاكێكی كۆمەڵگا 
هەموو  لە  بكرێت  دەستەبەر  مافەكانی  پێویستە 
ڕووەكانەوە و عەدالەت بەرپا بكرێت نەك یەكسانی، 
هەروەها رشۆڵی كۆمەاڵیەتی ژن لەبەرچاو بگیرێت 
وەك )دایك( و پەروەردەكار و ڕێكخەری كاروباری 

ناوماڵ و بڕبڕەی پشتی خێزان.
گۆڕانكارییەكی  بەرهەمی  )فێمێنیزم(  بەاڵم 
مرۆڤ،  بۆ  ڕۆژئاوا  تێڕوانینی  لە  گەورەیە 
مرۆڤبوون  و  مرۆڤ  سەرلەنوێ   بەشێوەیەك 
داڕێژراوەتەوە، چیدی مرۆڤ ئەو مرۆڤەی جاران 
و  ئابوری  و  ماددی  تێڕوانینێكی  بەڵكو  نەماوە، 
بەها  و  ئاراوە  هاتووەتە  مرۆڤ  بەكااڵكردنی 
ئەمەش  ژیاندا،  بەسەر  زاڵبوون  ماددیگەراییەكان 
وەك  بدرێت  ژن  ڕۆڵی  بە  گرنگی  وایكردووە 
حیسابی  لەسەر  ئیشكردن  توانای  و  كار  دەستی 

لە  كاركردن  و  كۆمەاڵیەتیەكان  و  ئەخالقی  بەها 
ماڵەوە و لەناو خێزاندا.

)كریستۆفەر الچ( كە كۆمەڵناسێكی ڕۆژئاواییە 
تێبینی ئەوەی كردووە كە لە كۆتایی شەستەكانی 
ئەمریكی  خێزانی  ئیتر  ڕابردوەوە  سەدەی 
بژیت،  كەسێكی  تاكە  داهاتی  لەسەر  نەیتوانیووە 
بووە  پێویست  خێزانەكەش  دایكی  و  ژن  بەڵكو 
سەرچاوەیەكی  و  كار  دەستی  ببێتە  لەسەری 
وایكردووە  ئەمەش  خێزانەكەی،  بۆ  بێت  داهات 
كە  بهێنێت  ئاساییەكەی  ئینسانییە  ئەركە  لە  واز 
بەمەش  وەربگرێت،  نوێ   ئەركی  و  )دایكایەتی(یە، 
كۆتایی بە كۆتا سەنگەر و پەناگای مرۆڤ هات كە 
پەیوەندی نێوان ژیانی تایبەتی تاكەكەس و ژیانی 

گشتی ڕێكدەخست)5(.
بەهای  باڵوكردنەوەی  و  ماددیانە  ڕێنمایی 
ناو  خزێنرایە  ترسناك  بەشێوەیەكی  سەرمایەداری 
ژیان و بیركردنەوەی تاكەكەس، بەشێوەیەك كە )كاری 
پارە(دا  لە بەرامبەر )بڕێك  مرۆڤ( بوو بەو كارەی 
دەیكات و بەس، هەموو چاالكییەك كە مرۆڤێكی نێر 
یاخود مێ  ئەنجامی دەدات و لەبەرامبەریدا پارەیەك 
بەئاسانی  زۆر  بەمەش  )كار(،  ناونرا  وەردەگرێت 
)دایكایەتی( و پەروەردە و كاری ناوماڵ لە پێناسەی 
ژن  بەرامبەریدا  لە  چونكە  دوورخرانەوە،  كاركردن 
لە  وەرناگرێت  ماددی  پادتشتێكی  و  پارەیەك  هیچ 
كاتێكدا سەرتاپا ژیانی داگیر دەكات، بە كورتی كاری 
ناوماڵی ژن بەكار حساب ناكرێت چونكە بەرامبەری 
كرا  ماڵەوە(  )ژنی  زاراوەی  تەنانەت  نییە،  ماددی 
بۆ  بەهایەكی  هیچ  و  بێبایەخ  و  سەلبی  كارێكی  بە 
دانانرێت لەگەڵ ئەو گرنگییە زۆرەی كە لە ژیانی تاك 

و كۆمەڵگادا هەیەتی.
عەبدولوەهاب  دیدگای  لە  )فێمێنیزم(  بۆیە 
دەوری  لە  )چەقبەستن  لە  بریتیە  مەسیریەوە 
چەمكی  هەڵوەشاندنەوەی  بەرئەنجامی  كە  مێ ( 
سەنتەری  لە  مرۆڤ  الدانی  و  )مرۆڤبوون(ە 



27 

ە. 
ریی

نبی
ۆش

 ڕ
یی

زر
 ه

کى
رێ

ۆڤا
گ

لخا

ژماره )19(
تشرینى یەکەم 

2018

بونەوەردا  بەسەر  دەسەاڵتداربوون  و  گرنگیپێدان 
بۆ كائینێكی سروشتی كە لە سروشتدا تواوەتەوە و 
پێوەری مرۆڤبوون نەماوە، بەڵكو بووە بە بەشێك 
جێگای  نرخ  شتەكان،  لە  شتێك  و  سروشت  لە 
چۆنیەتی  جێگای  چەندێتی  و  گرتووەتەوە  بەهای 
دەتوانێت  ژن  ئەوەیە  واتای  ئەمەش  گرتووەتەوە، 
چەند كاربكات و چەند پارە بەدەست بهێنێت، نەك 

چ كارێك بكات و كام بەهایە بچەسپێنێت.
دەوری  لە  )چەقبەستن  یان  فێمێنیزم  بزوتنەوەی 
پیاودا  و  ژن  لەنێوان  قووڵی  جیاوازییەكی  مێ ( 
هاوبەشێك  هیچ  كە  ئەوەی  وەكو  دروستكردووە، 
بوونی  جەوهەری  مرۆڤبوون  یان  نەكاتەوە،  كۆیان 
تەنها  ژن  ئەوان  الی  چونكە  نەبێت،  هەردوكیان 
خۆی  و  بدۆزێتەوە  خۆی  دەیەوێت  و  خۆیەتی 
كۆمەڵگا،  چوارچێوەی  دەرەوەی  لە  بسەلمێنێت 
پیاودا،  لەگەڵ  بێت  ملمالنێدا  لە  دەبێت  هەمیشە  ئەو 
ژنانەوە  مافی  داواكاری  بزوتنەوەیەكی  لە  فێمێنیزم 
شوناسێكی  بەدوای  بزوتنەوەیەك  بۆ  گۆڕاوە 
و  مەعریفە  لەناو  دەگەڕێت، شوناسێك  ژندا  تایبەتی 
و  ژن  ڕەگەزی  بە  بێت  تایبەت  كە  ئەنترۆپۆلۆژیادا، 
بۆ ڕەگەزی پیاو نەشێت، الی فێمێنیستەكان مرۆڤێك 
نییە دابەش بێت بەسەر نێر ومێدا، هەریەكەیان ماف 
لەگەڵ  بگونجێت  و  هەبێت  بەخۆی  تایبەت  ئەركی  و 
سروشتی خۆیدا، بەڵكو )نێر( هەیە و )مێ ( هەیە، ئەم 
دوانە هەمیشە لە ملمالنێدا بوون بۆ سەلماندنی بوونی 
بەدرێژایی مێژوو وابووە،  بەڵكو  ئێستا  خۆیان، نەك 
ژنیش  و  بكات  كۆنترۆڵ  ژن  هەوڵیداوە  هەر  پیاو 

بەردەوام لە خەمی ڕزگاربوونی خۆیدا بووە، تەنانەت 
زاڵبوونی  دەڵێن  و  دەڕۆن  دوورتر  زۆر  هەندێك 
لە  هاتووە  جەنگ  كۆمەڵێك  دوای  ژندا  بەسەر  پیاو 
سەردەمانێكی كۆندا كە كۆمەڵگا هەموو )ژن ساالری( 
دوایی  بەاڵم  بوون،  ژن  هەر  خواوەندەكانیش  بووە، 
پیاوان هاتوون و زاڵبوون بەسەر ژندا  و كۆمەڵگایان 

بەپێی ویست و بۆچوونی خۆیان داڕشتوەتەوە.
بانگەشەكارانی  مێژوو  بۆ  تێڕوانینەوە  لەم 
)چەقبەستن لە دەوری مێ ( داوای پێداچوونەوەی 
سەرلەبەری ژیان دەكەن و سەرلەنوێ  داڕشتنەوەی 
بە تێڕوانینی )مێ  ساالری(، چونكە پێیانوایە مێژوو 
سەرلەنوێ   دەبێت  و  الیداوە  خۆی  ڕێڕەوی  لە 
و  بەرهەمیهێناوە  )نێر(  چونكە  بخوێندرێتەوە، 
دەبێت  و  نادروستە  بۆیە  كردووە،  بۆ  تەفسیری 

سەرلەنوێ  بە تێڕوانینی )مێینە( سەیربكرێتەوە.
بەكورتی، الی ئەوان نێر  و مێ  دوو ڕەگەزی 
لەنێوانیاندا  هاوبەش  مرۆڤبوونی  و  جیان  لەیەكتر 
نییە و بەردەوام لە دژایەتی و ملمالنێی یەكتردان، 
ڕەوتە  ئەم  توندڕەوانی  لە  هەندێك  تەنانەت 
ئیمالكەی  )woman - دەبێت  )ژن  دەڵێن وشەی 
كە  هەیە   )man( وشەكەدا  لە  چونكە  بگۆڕدرێت 
مانای پیاوە، ئەوان دەڵێن پێویستە ژن بەئینگلیزی 

.)womyn(ئاوا بنوسرێت
ژن  لەسەر  پێداگریی  لە  زیادەڕۆییكردنە  ئەم 
بە  ژن  كە  ئەوەنەبێت  بەرهەمدێت؟  لێ  مەگەر چی 
بەپیاو  دژ  و  جیاواز  ڕەگەزێكی  بە  خۆی  تەواوی 
بكات،  پیاو  بایكۆتی  تەواوی  بە  و  بكات  حساب 

بۆچی كەس باس لە )مافی كۆمەاڵیەتی( مرۆڤ ناكات؟ 
كەس باسی پرسی گەل و كۆمەڵگا ناكات كە سەروەت 
و سامانی دەدزرێت و لە بانكەكانی ڕۆژئاوادا دادەنرێت؟ 

;



     28  
ژماره )19(
تشرینى یەکەم 
2018

ە. 
ریی

نبی
ۆش

 ڕ
یی

زر
 ه

کى
رێ

ۆڤا
گ

لخا
ژن  و  ژن  نێوان  )هاوڕەگەزبازیی(  لەمەشەوە 
دێتەئاراوە، چونكە نایەوێت پیاو ئیستیغاللی بكات و 
بۆ كاری سێكسی هاوبەشی بكات، لەئەنجامدا منداڵ 
كە  بێت،  نەشتەرگەریی  بە  مەگەر  نایەت،  بەرهەم 
پڕۆسەكە  الیەنێكی  ناڕاستەوخۆیی  بە  پیاو  دیسان 
مرۆڤبوون  لە  تەواوی  بە  كۆمەڵگا  بەمەش  دەبێت، 
پەرتەوازەیی  و  هەڵوەشان  لە  ڕوو  و  دەشۆرێت 
دەكات، هەریەكە لە ژن و پیاو دەچن بەالی سروشتی 
خۆیانەوە و مێژوویەك لە ملمالنێ  دروست دەبێت 

و كۆتایی مێژووی چەقبەستن لە دەوری مێ  دێت.
لە كۆتاییدا پێویستەئەوە بڵێین كە ئەم تێڕوانینەی 
جەخت  خۆی  وەك   – مەسیری  عەبدولوەهاب 
دەكاتەوە – مانای ئەوە نییە ئەو ئینكاری پێشێلكردنی 
و  ئیسالمی  كۆمەڵگا  لە  دەكات  ژن  مافەكانی 
ڕۆژهەاڵتیەكاندا، بەڵكو پێیوایە كە كێشەیەكی قووڵ 
بكرێت،  چارەسەر  پێویستە  ژن  بە  سەبارەت  هەیە 
هەرگیز بڕوای وا نییە كە دەبێت ژن لە چوار دیواری 
ماڵ نەچێتە دەرەوە و كاری سیاسی و كۆمەاڵیەتی 
داوای  ئەو  بەڵكو  وەرنەگرێت،  كرێ   و  نەكات 
چارەسەركردنی كێشەی ژن دەكات لە چوارچێوەی 
بەپێوەر،  بكرێت  مرۆڤبوون  و  كۆمەڵگادا  و  خێزان 
مرۆڤبوونی كۆمەاڵیەتی بەوپێیەی هەمووان ئەندامی 
كۆمەڵگایەكن، نەك مرۆڤبوونی سروشتی هەڵچنراو 
لە  لێوانلێو  نێر و مێ  و  لەنێوان  قین  لەسەر ڕق و 
و  مرۆڤ  بەهاكردنی  بێ   یان  نێوانیاندا،  لە  ملمالنێ 

یەكسانكردنی بە شتەكانی سروشت.
)د.هودا  هاوژینەكەی  و  خۆی  چیرۆكی  ئەو 
)واڵتە  بۆ  چوون  كاتێك  دەگێڕێتەوە  حیجازی( 
من  دەڵێت  خوێندن،  بۆ  ئەمریكا(  یەكگرتووەكانی 
مافەكان  لە  بووم  سەرسەخت  داكۆكیكارانی  لە 
ژن – بەو پێەی ئەوكاتە هەڵگری فیكری ئیسالمی 
هەموو  لە  دەكرد  یەكسانیم  داوای  و  نەبووە- 
شتێكدا، نزیك لەو تێڕوانینە فێمێنیستیەی سەرەوە 
كە باسمانكرد، بۆیە حەزم دەكرد كە هاوژینەكەم 

دكتۆرا بەدەست بهێنێت.

بەاڵم ئەو ماستەریشی هەندێك بە قورسی بۆ 
خوێندنەكەیدا  لەپاڵ  دەیویست  چونكە  تەواوكرا، 
ئەوكاتە  كە  بكات  كچەكەمان  بۆ  )دایكایەت(یش 
خوێندنی  فرسەتی  كە  دواتر  بوو،  ساوا  منداڵێكی 
تەواوی  بە  یوو  پێویست  هەڵكەوت  بۆ  دكتۆرای 
یەكالببێتەوە بۆی و كچەكەمان بباتە دایەنگا، بۆیە 
منیش هانمدا كە فرسەتەكە بقۆزێتەوە و بخوێنێت، 
ئەگەر ئەوەی بكردایە زوو لە تەمەنی )26( ساڵیدا 
كاتێك  بەاڵم سەرم سوڕما  وەردەگرت،  دكتۆرای 
چونكە  خوێندن،  لە  بێت  بەردەوام  ڕەتیكردەوە 
پێیوابوو )دایكایەتی( قەرەبوو ناكرێتەوە، هەروەها 
پەیوەندی هاوبەشی نێوان دایك و منداڵ لەو تەمەنە 
نابێتەوە،  هاوسەنگ  ژیان  بەدرێژایی  بچوكەدا 
سەرەڕای ئەوەی ئەو منداڵە بێبەشدەبێت لە ژیانی 
منداڵی خۆی چۆنی بوێت ئاوا لە خەو هەستێت و 

ژیان بەسەر بەرێت بەئاسایی.
پێناخۆش  زۆرم  ئەوكاتە  دەڵێت  مەسیری 
پڕەنسیپ و  لەگەڵ  بڕیارەیدا، چونكە  ئەو  بوو كە 
بیروبۆچوونی مندا دژبەیەك بوون، لە كاتێكدا ئەمە 
حەقیقەتێكی زۆر سادەی ژیان و بوونەوەرە، بەاڵم 
دایك و كچ  بوو و  لە كۆتاییدا كچەكەمان گەورە 
هەردوكیان دكتۆرایان بەدەستهێنا و دنیاش ئاخر 

نەبوو)6(.

پەراوێزەكان:
والثمار،  والجذور  البذور  فی  الفكریە،  رحلتی   )1(
الثقافة،  لقصور  العامة  )الهیئة  المسیری  د.عبدالوهاب 

القاهرة، 2000.
حول  والتمركز  التحریر  بین  المرأة  قضیة   )2(
مصر  نهضة  )شركة  المسیری  د.عبدالوهاب  األنثی، 

للطباعة والنشر والتوزیع، ط2، 2010.
والتمركز  التحریر  بین  المرأة  قضیة  بڕوانە:   )3(

حول األنثی، ص3.
هەمان سەرچاوە، ل9-8.  )4(
هەمان سەرچاوە ، ل17.  )5(
هەمان سەرچاوە، ل51.  )6(
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و  ڕە وت  هە ر  و،  جیاوازە   بابە تە   لە م  لێكۆڵینە وە   ڕوانگە ی 

ئە و  و  تێگە یشتن  و چۆنیە تی  دنیابینی  لە چوارچێوە ی  گرۆیە ك 

دە كات،  بۆ  لێكدانە وە ی  دە كات  پە یڕە وی  ڕێبازە ی  یان  مە نهە ج 

ە  ئارا و، ئە م بابە تە ش 
جیاواز دێت

ێرە وە  ئاڕاستە  و تێگە یشتنی 
ل

لە  هە مان بازنە دا خۆی دە بینێتە وە .

بایه خی په روه ردەی منداڵ

 له دیدی دكتۆر عه بدولحه مید ئه بو سلێماندا

كتێبی )داڕمانی ژیاریی ئیسالمیی و 

دووباره  سازدانه وه ی(  به نموونه 

ڕێدار ئه حمه د

، به كالۆریۆس له یاسا، ماسته ر 
له دایكبووی 1974

ی پازده  كتێبی چاپكراوه  
له یاسای ئیسالمی، خاوه ن

 وه رگێراندا
له بواری

له و  یه كێكه   سلێمان)1(،  ئه بو  عه بدولحه مید  دكتۆر 

فراوانی  پانتاییه كی  په روه رده   بابه تی  هاوچه رخانه ی  نووسه ره  

كاریگه ری  به ڵكو  ئه مه ،  هه ر  نه ك  گرتووه ،  له نووسینه كانیدا 

كاری  كه   ڕێكخراو  و  ناوه ند  چه ندین  له سه ر  گه وره شی هه بووه  

ووه  تێیاندا)2(، له م كورته  باسه دا ناتوانین هه موو كتێبه كانی 
كرد

بخه ینه  به ر باس)3(، ته نها كتێبی »داڕمانی ژیاری ئیسالمیی و 

دووباره  سازدانه وه ی()4( وه ك نموونه  وه رده گرین.
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خه یاڵمان  ده بینین،  كتێبه   ئه م  ناونیشانی  كاتێ 
كارگێڕی  و  سیاسی  پره نیسپی  كۆمه ڵێك  بۆالی 
دووباره   ئیسالمیی  ژیاری  كه به هۆیانه وه   ده چێت 
ببوژێته وه ، به اڵم كاتێ به وردی و ڕامانه وه  كتێبه كه  
بابه خی  ناوه رۆكه كه ی  ده بینین  ده خوێنینه وه  
بابه تێكی دیكه  بۆ ئوممه ت باس ده كات كه ئه ویش 
په روه رده یه ، بۆ ئه وه ی ناوه رۆكی كتێبه كه  به پوختی 
ئاشنای خوێنه ری به ڕێز بكه ین، خستنه  ڕوویه كی 

خێرا بۆ كتێبه كه  ده كه ین.
كتێبی »داڕمانی ژیاری ئیسالمیی و دووباره  
و  كه لتووریی  ڕیشه   و  ڕه گ  سازدانه وه ی، 
له   یه ،  الپه ڕه    )297( له   په روه رده ییه كان( 
پێشه كییه ك و شه ش به ش پێكهاتووه ، له سه ره تا 
پێشه كییه كه دا نووسه ر به خوێنه رانی ده ڵێت: »ئەم 
كتێبە لەخۆوە بەدڵدا نەهاتووە و بێ بیركردنەوە و 
تێفكرین نووسرابێت، بەڵكو ئەنجامی بڕێكی زۆر 

)قەیرانی  كتێبی  لەپاڵ  توێژینەوەیە،  و  ئەزموون 
تێگەیشتن  بۆ  هەوڵێكە  موسوڵمان(دا،  عەقڵی  
ڕێگربوون  ئەمڕۆ  تاوەكو  كە  هۆكارانەی  لەو 
ژیاری  و  چاكسازی  پڕۆژەی  سەركەوتنی  لە 
ئیسالمی و هێنانە ئارای گۆڕانكاریی پێویست لە 
ڕێگرییانه ی  ئه و  ده بێت  ل6(،  ئوممەتەكەماندا«) 
و  چاكسازی  پرۆژه ی  سه ركه وتنی  به رده م 
پرسیاره یه   ئه و  ئه مه   بن؟  چی  ئیسالمی  ژیاری 
كه نووسه ر به شوێن وه اڵمه كه یدا ده گه ڕێت، هه ر 
زوو خۆی له پێشه كییه كه دا وه اڵممان ده داته وه » 
هێشتا  كە  ڕوونیدەكاتەوە،  توێژینەوەیە  ئەم 
چاكسازیی  پڕۆژەی  لە  ئامادە  نا  ڕەهەندێكی 
ناكرێت  كە  هەیە،  بوونی  ئیسالمییدا  )ڕیفۆرمی( 
ئەو  ڕەهەندە–  ئەو  –بەبێ  ژیاریی  پڕۆژەی 
وزەی  كە  بهێنیتەدی،  خوازراوە  گۆڕانكارییە 
توانا  و  دەتەقێنێتەوە  ئیسالمیی  ئوممەتی 
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شاراوەكانی وزە ویژدانییەكەی تێدا دەخاتەگەڕ، 
ئەم ڕەهەندەش بریتییە لەو منداڵەی، كەخۆی لە 
تۆوەكەدا دەنوێنێت كە جۆری درەختەكە و تامی 

بەرەكەی دیاری دەكات.
لە  تێگەیشتن  بۆ  هەوڵێكە  كتێبە،  ئەم 
گوتاری  لە  ویژدانی  دەروونی  الیەنی  غیابی 
ئەم  تا  منداڵدا،  لە  ئیسالمیی  پەروەردەیی 
ڕیشەداركردنی  بۆ  بناغەیەك  ببێتە  تێگەیشتنە 
لە  داهێنان  و  دەستپێشخەری  وزەكانی 
هەمان  لە  ویژدانییدا،  و  دەروونی  بونیادی 
ڕەهەندە  بەو  ئاشنابوون  بۆ  هەوڵێكە  كاتدا 
و  شێواندن  ئەم  فیكرییانەی  و  ڕووناكبیریی 
زانینی  بۆ  هەروەها  دروستكردووە،  غیابەیان 
ئەو چەمك و سەرچاوانەی كە توانای نەهێشتنی 
موسوڵمانان.  دەبەخشنە   كەموكووڕییە  ئەم 
پێویستە  كارێكی  فاكتەرە  ئەم  گەڕاندنەوەی 

ژیارییدا،  و  كۆمەاڵیەتی  گۆڕینی  پڕۆسەی  لە 
لەنێوان  یەكێتی  گێڕانەوەی  ڕێگای  لەسەر 
ویژدانیی  و  سایكۆلۆژیی  و  مەعریفی  الیەنی 
هەروەها  منداڵدا،  دەروونییانەی  بونیادی  لە 
دەستپێشخەری  وزەكانی  و  توانا  بەهێزكردنی 
بناغەی  لە  ئافراندن  و  زانستییانە  گیانی  و 
و  موسوڵمان  مرۆڤی   منداڵێتیی  سروشتی 
ل8-7(،  ویژدانییەكەیدا.«)  و  دەروونی  پێكهاتە 
میتۆدی  ئامرازه   نووسه ر  مه به سته ش  ئه و  بۆ 
چاكسازیی  پێویسته كانی  ڕووناكبیرییه   و 
به پێویستی  ڕوونده كاته وه،  په روه رده یی 
ده زانێت كه   مامه ڵه ی جدی له گه ڵ سێ قه یراندا 
بكرێت« قەیرانی عەقڵ و میتۆد، قەیرانی فیكر و 
فەرهەنگ، قەیرانی ویژدان و پەروەردە »)ل9(.

كردووه   ته رخان  كتێبه كه ی  یه كه می  به شی 
ئه م  له ژێر  قه یرانه كه »،  ڕیشه كانی  »كێشه و  بۆ 
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كێشه كه   یه كه م:  هه یه ،  سه رباس  سێ  ناونیشانه دا 
میتۆد.  دووه م:  توێژینه وه یه .  ئه م  پاڵنه ره كانی  و 

سێیه م: ڕه گ و ڕیشه كانی قه یرانه كه .
بۆ  ته رخانكردووه   دووه میشی  به شی 
به شه شدا  نه خۆشییه كه »له م  »ده ستنیشانكردنی 
دوو سه رباس هه یه ، یه كه میان: شێواندن و الدانه كان 
دوومیشیان:  ئوممه تدا،  ڕۆشنبیری  و  له هزر 

ده ستهاتی تاڵ و شوێنه واری الدانه  فیكرییه كان.
ئێمه یه و  بابه ته ی  ئه م  كرۆكی  سێیه م  به شی 
ناونیشانی »مناڵ خاڵی ده ستپێك«ی له خۆگرتووه ، 
بزووتنه وه كانی  یه كه م:  سه رباسدا،  سێ  له پاڵ  
هه ڵسه نگاندنیان،  پێویستی  و  ئیسالمی  چاكسازی 
گه وره كانی  هه ره   له كێشه   فیكر  پێگه ی  دووه م: 
و  كۆمه اڵیه تی  گۆڕانكاریی  سێیه م:  ئوممه تدا، 

گوتاری په روه رده یی.
بابه تی  چواره میشدا  له به شی  نووسه ر 
سه ره كی  مه به ستی  كردووه ته   مناڵی  په روه رده ی 
بونیاتنانی  بنه ڕه تی:  »چاره سه ری  ناونیشانی  و 
بۆ  سه رباسی  چوار  و  لێناوه   منداڵێتی«ی 
و  چاكسازی  ڕێگه ی  یه كه م:  كردووه ،  ته رخان 
ڕووبه ڕووبوونه وه ی پێشهاته كان، دووه م: كێشه ی 
سێیه م:  وه همییه كان،  شه ڕه   البردنی  ڕۆشنبیری، 
سه رچاوه ی  و  به رنامه   په روه رده یی،  كێشه ی 
ئێستادا،  ڕابردوو  له نێوان  چواره م:  ده ستپێكردن، 

بنه ماو سه رچاوه  په روه رده ییه كان.
له خۆ  ناونیشانه ی  ئه م  پێنجه میش  به شی 
گرتووه : »خێزانی موسڵمان كانگای ویژدانه »، له م 
به شه شدا ئه م سه رباسانه  به رچاو ده كه ون، یه كه م: 
بنه ما  خێزاندا،  له بونیاتنانی  نهێنییه كانی شه ریعه ت 
و به رنامه ، دووه م: نیشانه كانی سه ر ڕێگا له  )سینا(

ی سه رده مدا. كۆتا به ش، ته رخان كراوه  بۆ »پالنی 
كاكردن«، ئه میش دوو سه رباسی گرتووه ته  خۆی، 
یه كه میان: به ره كانی كاركردن، دووه میشیان: پالنی 

قوتابخانه ی ئیسالمییه تی مه عریفه .
له گه ڵ كۆتاییه ك كه  له حه وت الپه ڕه  پێكهاتووه  

گه یشتووه   پێی  له كتێبه كه یدا  ئه وه ی  پوخته ی  و 
تێیدا خستوویه تیه  ڕوو. ئه مه  گوزه رێكی خێرابوو 
بۆ ئاشناكردنی ناوه رۆكی كتێبه كه  و ده گه ڕێمه وه  
سه ر دیدی په روه رده یی دكتۆر عه بدولحه مید ئه بو 

سوله یمان.

دیدی په روه رده یی دكتۆر عه بدولحه مید ئه بو سلێمان
تێنه گه یشتن له ڕۆڵی منداڵ

»فەرامۆشكردنی ڕۆڵی منداڵێتی و تێنەگەیشتن 
لێی، لە گرنگترین هۆكارەكانی قەیرانی  موسوڵمانن 
سوله یمان  ئه بو  عه بدولحه مید  دكتۆر  »)ل11(«، 
له به شی یه كه می ئه م كتێبه دا به وجۆره  گوزارشت 
كه فه رامۆشكردنی  ده كات،  مناڵ  ڕۆڵی  له بایه خی 
یه كێكه  له گرنگترین هۆكاره كانی قه یرانی موسڵمانان، 
هۆكاری ئه و فه رامۆشكردنه ش ده گێڕێته وه  بۆ دوو 

هۆكار: 
له به رنامه ی  كه موكوڕی  یه كه میان:  هۆكاری 
فیكری ئیسالمییدا، ئه و كه موكوڕیانه ش بریتین له :

شیكاریی  گشتگیری  مەعریفیی  ڕەهەندی   .1
پەیوەست بە زانینی )یاسا خوداییەكان: السنن اإللهیە(
ی   لە سروشتە سایكۆلۆژیی و گەردوونییەكان 

وەال نراوە.
بایەخی  لەبارەی  هۆشیارییە  الوازی   .2
ئەزموونكارانەی  و  تیۆری  زانستی  لێكۆڵینەوەی 
قۆناغی  ڕۆڵی  و  مرۆڤ  دەروونییانەی  پێكهاتنی 
دەروونییانەی  گوتاری  جۆری  و  تێیدا  منداڵیی 
پەروەردەیی گونجاو بۆ هەر یەكێك لە قۆناغەكانی 
بونیادی  پێكهێنانی  لە  كاریگەری  و  منداڵێتییە  ئەو 
سایكۆلۆژییانەی تاكی  موسوڵمان، ئەمەش پاڵنەرە 
دەستەبەر  بۆ  پێویستەكانی  دەروونییە  ویژدانییە 
دەكات؛ تا نەوەی تازەپێگەیشتوو ببێتە ئامڕازێكی 
كارا لە چاكسازی و گۆڕانكاری و ڕاستكردنەوەی 
و  كۆمەاڵیەتی  گەردوونیی  گشتییانەی  دیدی 
و  دەكەونەوە  لێوەی  الدانانەی  ئەو  البردنی 
گێڕاندنەوەی توانا بۆ وردەكاریی لە ئەنجامدانیدا و 
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بەشێوەیەكی  تەحەددییەكان  ڕووبەڕووبوونەوەی 
كارای ئەرێنی.

دوواندنی  نائامادەگیی  دووه میان:  هۆكاری 
پەروەردەیی؛  دروستی  زانستییانەی  دەروونیی 
منداڵی   سایكۆلۆژیای  بونیادنانی  بۆ  كە 
تێده گه ین  هۆكاره   دوو  به م  پێویستە.  موسوڵمان 
كێشه كه دا  له دیاریكردنی  كه ئه بوسوله یمان  
میتۆدو  بۆكه موكورتی  ده گێڕێته وه   هۆكاره كه  

كه موكورتی گوتاری په روه رده یی.

منداڵ خاڵی ده ستپێك
پاش  سوله یمان  ئه بو  عه بدولحه مید  دكتۆر 
چاكسازی  بزاڤه كانی  له هه موو  لێكۆڵینه وه  
ده خاته   په نجه   ڕاشكاوانه   له ڕابردوودا  ئیسالمی 
نه بردووه ،  پێ  په ییان  كه ئه وان  خاڵه ی  ئه و  سه ر 
ده نووسێت:  له مباره یه وه   منداڵه ،  بابه تی  ئه ویش  
و  چاكسازی  بیری  نەماوەتەوە  شتێك  هیچ   «
تاوەكو  ئیسالمییەكان  چاكسازیخوازە  بزووتنەوە 
ئێستا پەرۆشانە قسەیان لەسەر نەكردبێت، لەگەڵ 
كە  هۆكارانەی  و  رەهەند  ئەو  گرنگترین  ئەوەشدا 
بابەتی منداڵە، بەو  ئاوڕیان لێ  بدرێتەوە  پێویستە 
ئەو  ئەنجامدانی  بنەڕەتی  ئامڕازێكی  سیفەتەی 
چاكسازی و گۆڕانكارییە پێویستەیە، چونكە منداڵ 
مەرجەكانی  كە  هەیە  بارودۆخانەی  ئەو  توانای 
كە  دەكات  دەستەبەر  گۆڕانكاری  و  چاكسازی 
دەكەن و  بۆ  بانگەشەی  چاكسازیخوازەكان  بزاڤە 
تاكی   ئامادەكردنەوەی  دووبارە  مایەی  دەبێتە 
موسوڵمان و كۆمەڵگای  موسوڵمان و سەرلەنوێ 
ڕووبەڕووبوونەوەی  بۆ  توانا  بەدەستهێنانەوەی 

پێشهاتەكان.«) ل113(.
ده بێته وه   ڕوون  بۆمان  زیاتر  لێره وه  
خاڵی  دروست  به شێوه یه كی  منداڵ  كه په روه رده ی 
ده ستپێكه  له دیدی په روه رده یی دكتۆر عه بدولحه مید 

ئه بو سوله یماندا.
خوێندنی  له شێوه ی  ڕه خنه   له مباره یه شه وه  

جاران ده گرێت كه جیاكاری كراوه  له نێوان خوێندنی 
فه رمانڕه وا   و  ده ستڕۆشتوو  كه سانی  مندااڵنی 

له گه ڵ منداڵی كه سانی هه ژار و نه داردا.
سه رئه نجامی ئه مه ش وه ك دواتر له كتێبه كه یدا 
درێژه كێشانی  هۆی  بووته   پێداوه   ئاماژه ی 
دواكه وتوویی ئوممه ت :« بەهۆی كەمتەرخەمییەكانی 
ئەڵقە  ئەو  بووە  منداڵ  ئیسالمییەوە،  ڕۆشنبیریی 
لەگۆڕینی  ئوممەت  دەستەوەستانی  كە  بەتاڵەی 
رەوشی و نوێكردنەوەی وزەكانی تێدا دەسوڕایەوە. 
ئه م حاڵه ته ی  پێده دات  ئاماژه ی  وه ك نووسه ر 
به رپرسان  منداڵی  و  هه یه   له ئێستاشدا  جیاوازی 
تایبه تانه دا  قوتابخانه   له و  ده وڵه مه ند  كه سانی  و 
ده خوێنن كه باشترین ستافی وانه  وتنه وه  و نوێترین 
تێدا فه رهه م  پێویستییه كانی خوێندنی  كه ره سته  و 
نه داران  و  هه ژار  منداڵی  له به رانبه ردا  كراوه ، 
كه كه مترین  ده خوێنن  گشتییه كاندا  له قوتابخانه  
پێویستی تێدایه ، له به رانبه ریشدا پۆله كانی خوێندن 

ژماره یه كی زۆر فێرخوازیان تێدایه .
بێگومان وەالنانی كاروباری پەرورەدەی منداڵی  
موسوڵمان  عەقڵی   دەستەوەستانی  و  موسوڵمان 
لەو بوارەدا و درك نەكردن بە گرنگی گەشەپێدانی 
واڵتانی  لە  منداڵ  فێركردنی  و  پەروەردەیی 
فەراهەمهێنانی  لە  زۆر  كەمتەرخەمی  و  ئیسالمی 
پێویستییەكانی ئەو گەشەپێدانە، یەكێكە لەگرنگترین 
چاكسازیی  لەئەنجامدانی  توانایی  بێ  هۆكارەكانی 
داڕێژرانەوەی  دووبارە  لە  پێویست  گۆڕانكاری  و 

عەقڵی و ویژدانی منداڵی موسوڵمان.«) ل116(.
بونیاتنانی منداڵێتی

دكتۆر عه بدولحه مید ئه بو سوله یمان بونیاتنانی 
و  ده بینێت  بنه ڕه تی  به چاره سه ری  منداڵێتی 
كە  دەچین  بۆ  وای  ئێمە   « ده ڵێت:  له وباره یه وه  
ڕەهەندی  پێویست  وەك  گەورانە  عەقڵە  ئەو 
كە  نەگرتووە،  لەبەرچاو  منداڵیان  پەروەردەیی 
بناغەی گۆڕانكارییە، بۆیە تاوەكو ئاستێكی دوور، 
منداڵ و ڕەهەندی پەروەردەیی لە فیكر و سیاسەت 
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ئوممەتدا  كۆمەاڵیەتیی  و  فیكری  چاالكیی  و 

لەپەراوێزدا مایەوە.
-بەو  پەروەردەیی  فیكری  بەداڕمانی 
گەردوونیی  فیكری  داڕمانی  لە  بەشێكە  سیفەتەی 
دیدگای  مەبەست  بێ  مرۆیی-  كۆمەاڵیەتیی 
كۆمەاڵیەتی گشتییش شێوا، بەهۆی تەشەنەكردنی 
لە  زۆرداریی  سەركوتكردن و  بەاڵی  و  دەرد 
خراپ  الیەنە  پەروەردەدا،  و  فیكر  و  سیاسەت 
خۆیانیان  جێگەی  كۆمەاڵیەتییەكان  ناڕێكییە  و 
تۆكمەكرد، چونكە بەبێ ڕۆشنبیری و فیكر، ڕاوێژ 
و دادپەروەری و توانا بوونیان نییە، هەروەها بەبێ 
پەرەسەندن  و  گەشەپێدان  فێركردن،  و  پەروەردە 

بوونیان نییە.«) ل193(.
رووده كاته  دایكان و باوكان و داوایان لێده كات 
به اڵم  چاره سه ر،  كلیلی  بكه نه   خۆشه ویستی 
دایكان   « ده ڵێت:  و  دروست  ڕاست  به شێوه یه كی 
و باوكان زۆرجار تێكەڵ و پێكەڵ دەكەن لەنێوان 
ڕێكخستن  و  ئازادی  و  چەمكەكانی خۆشەویستی 
نەگونجاو  پێكەوە  و  دژ  كاروبارگەلێكی  وەك  و 
و  گونجاو  پێكەوە  لەڕاستییشدا  پێشچاویان،  دێتە 

تەواوكەری یەكترن.
لەڕادەبەدەر  نازپێدانی  خۆشەویستیی 
داخوازیی  هەموو  بەدەم  ناگەیەنێت  ئەوە  نییە، 
منداڵەكەوە بچیت و لە هەڵە و زیادەڕەوییەكانی 
ڕاستەقینە  خۆشویستنی  بەڵكو  دابخەیت،  چاو 
منداڵ  لەنێوان  كە  پەیوەندییەیە  ئەو  كرۆكی 
دەكات،  دروست  دەربڕینێ   پەروەردەكاردا  و 
و  گرنگیپێدان  و  خۆشویستن  هەستی  لەبارەی 
پێی  ئامانج  كە  ئەرێنی،  ڕاستگۆیانەی  چاودێریی 
بەرژەوەندیی ئەو منداڵە و فەراهەمكردنی هەموو 
ئامڕاز و شێوازە جیاوازەكانی خۆشگوزەرانی و 
و  توانا  بەهێزكردنی  و  گەشەپێدان  و  چاودێری 
بونیادنانی دەروونیی ئەو منداڵەیە، لەسەر بنەما 
واتای  ئەوەش  چاك،  و  ساغ  ئیسالمیی  گەلێكی 
هەوڵ و تێكۆشان دەدات بۆ تێگەیشتنی دەروونی 

ئەو منداڵە و ئەو قۆناغەی كە پێیدا تێپەڕ دەبێت و 
ناسینی ئەو شێوازە پەروەردەییانەش كە پێویستە 
مامەڵەكردن  لەكاتی  بگیردرێن،  چاو  لەپێش 
لەگەڵیدا، بەجۆرێك منداڵەكە پاڵبدات بۆ ڕەفتاری 

ساغ و لەبار.«) ل205-204(.

قۆناغە بنەڕەتییەكانی گەشەی منداڵ
له م  سوله یمان  ئه بو  عه بدولحه مید  دكتۆر 
گه شه ی  بۆ  بنه ڕیتی  قۆناغێكی  چه ند  كتێبه یدا 
منداڵ ده ستنیشان كردووه ، له مباره یه وه  ده ڵێت: » 
لێزان، پێش هەموو شتێك هەوڵی  پەروەردەكاری 
و  دەروونی  و  عەقڵی  توانا  و  سیفەت  ناسینی 
تاوەكو  دەدات،  منداڵ  جەستەییەكانی  و  ویژدانی 
بەتواناكانی  گەشە  قۆناغەدا  لەو  و  دەستیبگرێت 
بدات و عەقڵییەتی پێكەوەبنێت و بونیادی دەروونی 
چاندنی  لەپێناو  بكات،  دروست  بۆ  ویژدانیی  و 
لە  وزە  بەرزترین  تەقاندنەوەی  و  بەها  باشترین 
و  بیری  توانا  و  منداڵ  تایبەتمەندیی  سنووری 
دەروونی و جەستەییەكانی، بەجۆرێك لە دەرەوەی 
نەهێڵێت  هەروەك  نەخاتەسەر،  ئەركی  توانای، 

وزەكانیشی بەخۆڕایی بەفیڕۆبچن.«) ل211(
له مباره یه شه وه  ته مه نی منداڵی بۆ چه ند قۆناغێك 
و  پێویستی  خستنه ڕووی  له گه ڵ  كردووه،  دابه ش 

چۆنیه تی مامه ڵه  له و قۆناغه دا له گه ڵی :
ساڵی:  حه وت  ته مه نی  خوار  قۆناغی   .1
ساڵ  حەوت  خوار  تەمەن  منداڵی  سروشتی   «
بەوجۆرەیە كە بەدەم دووبارەكردنەوە و راهاتنەوە 
بەپێكهێنانی  تایبەتمەندە  قۆناغەش  ئەو  بچێت، 
دووبارەكردنەوەی،  و  شارەزایی  سادەترین 
وردبینیكردن  توانای  الوازیی  بە  تایبەتمەندە 
گونجان  بۆیە  بیرهێنانەوە،  و  بەدواداچوون  و 
و  ئارامگرتن  و  لەگەڵداكردن  یاریی  و  گفتوگۆ  و 
دووبارەكردنەوە بناغەی پەروەردەی ئەو قۆناغەن.
بە  بێت  وابەستە  منداڵ  قۆناغەدا  لەو  گرنگە 
پەروەردەكارەكەی و خۆشەویستی و متمانەی پێ 
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هەبێت، دەبێت پەروەردەكار هەنگاوەكانی جێگیربێت 
و بزانێت چی شتێك لەو منداڵە داواكراوە، تاوەكو 
و  بێتەدی  ئارامیی  هەستی  منداڵەكەوە  لەبارەی 
هەلی نەریتگرتن و ڕاهاتنی بۆ بڕەخسێت، ئەوەش 
و  دژ  پەروەرەكار  ئاڕاستەكانی  كە  دەبێت  كاتێك 
ڕاهێنانەكانی  نەبێتەوە و ڕیسی  بەیەكتر  پێچەوانە 
چی  بزانێت  و  ڕابێت  منداڵەكە  تاوەكو  نەپچڕێت، 

شتێكی لێ ویستراوە.« ) ل212-211(.
قۆناغی ناسینه وه ی باش و خراپ: ئه مه ش   .2
له ته مه نی حه وت ساڵیه وه  ده ست پێده كات، » لەو 
بەردەوام  ئارامگرانە  زۆر  پەروەردەكار  قۆناغەدا 
دەبێت لە بەدواداچوون و ڕاهێنانی منداڵەكە لەسەر 
جوانەكان،  ڕەوشتە  و  دروست  و شێوازە  نەریت 
لە مامەڵەكردن لەگەڵ دەورووبەری لەگەڵ گەورە 
و بچووك و ئاڕاستەكردنی ڕووەو ڕاهاتن لەگەڵ 
مافی  ڕێزگرتنی  و  بەشداریكردن  و  تر  ئەوانی 
هەوڵدان  و  لەگەڵیان  هاوكاریكردن  و  تر  ئەوانی 
بۆ بەجێهێنانی ئەركەكان و بەستنەوەی هەست و 
دەستكەوتە ئیجابییەكانی، بەرادەی هێنانەدیی ئەو 
ئامانجانە لەڕەفتار و پەیوەندییەكانی لەگەڵ ئەوانی 

تردا.«) ل212(
لەگەڵ   « جه سته یی:  پێگه یشتی  قۆناغی   .3
-بە  سااڵن  دە  بەقۆناغی  منداڵەكە  گەیشتنی 
و  جەستەیی  پێگەیشتنی  قۆناغی  جیاواز-  رادەی 
پێویستە  ئەوكات  دەبێت،  دروست  ال  دەروونیی 
هەڵگرتنی  لەسەر  ڕابهێنێت  منداڵەكە  پەروەردەكار 
ئیجابییانە  گەڕانی  و  بەرپرسیارێتییەكان  و  ئەرك 
بۆ پێشبڕكێ و جیاكردنەوەی ئیجابی و كردنەوەی 
گەڕان  بۆ  خۆیدا،  لەبەردەم  زانیارییەكان  ئاسۆی 

و  بەدۆزینەوە  تامەزرۆبوون  و  مەعریفە  بەدوای 
دەستهێنان و داهێنان و حەزكردن لە جیاكردنەوە 
بەدیهێنانی ئەم  و هەڵگرتنی مەترسییەكان، جا بۆ 
كەرەستە  و  ئامڕاز  هەموو  پێویستە  ئامانجانە، 
توێژینەوەكراوەكان فەراهەم بهێنرێن، لەهەمانكاتدا 
نەخرێتە  منداڵ  ئەوەی  لەسەر  بكرێت  پێداگریی 

مەترسیی و تێكشكاندنەوە.
منداڵییدا،  قۆناغی  لە  خۆشەویستیی  بۆیە 
سەركەوتووانەیە،  و  ساغ  پەروەردەی  كۆڵەكەی 
لەگەڵ دانانی پشكی شێر بۆ ڕاهێنان و ڕێكخستنی 

میتۆدی پەروەردەیی.« )ل212(
مەعریفە  »حەزی  هه رزه كاریی:  قۆناغی   .4
و  سەربەخۆبوون  حەزی  و  قەناعەتخوازی  و 
بەرزبوونەوە  و  دۆزینەوە  بەگیانی  ڕێگەگرتنەبەر 
دەبێت.  بەهێز  منداڵەدا  ئەو  دەروونی  بەسەر 
گۆڕانكاریگەلێكی  ڕووبەڕووی  كە  لەوكاتەی 
دەبێتەوە،  ویژدانیی  و  دەروونی  و  جەستەیی 
لە  نییە  مەعریفیی  و  شارەزایی  پێشینەیەكی  كە 
وەهای  گۆڕانكارییانەدا،  ئەو  لەگەڵ  مامەڵەكردن 
و  دەروونی  لەڕووی  بێت  شێواو  لێدەكات 
بۆیە  هەستەكان،  بەربەرەكانێی  و  پەیوەندییەكانی 
پاڵیدەنێن بۆ داخران و زاڵبوونی هەستی شەرم و 
خەجاڵەتیی بەسەریدا، یان بەپێچەوانەوە پاڵیدەنێن 

بۆ یاخیبوون و پێكدادان و لەدەست دەرچوون.
و سنگفراوانی  لەگەڵی  پەیوەندیبوون  لەڕێگەی 
و  دەستهات  و  سەربەخۆیی  هەستی  بواری  و 
و  چاودێری  و  مەعریفەخوازی  و  دۆزینەوە 
فەراهەمكردنی كەشوهەوای پاك و بەدواداچوونی 
تێكەڵیی  و  ناسك  ئاڕاستەكردنی  و  سۆزدارانە 

فەرامۆشكردنی ڕۆڵی منداڵێتی و تێنەگەیشتن لێی، 
لە گرنگترین هۆكارەكانی قەیرانی  موسوڵمانن 

;
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ئیجابیی  ئەنجامگەلێكی  دەكرێت  ساغەوە، 
و  ڕووبدات  كرانەوە  بەهۆیەوە  و  بەدەستبێت 
لە  بكرێت  تەقێندراوەكان  هێزە  و  وزە  كۆنتڕۆڵی 

قەوارەی ئەو منداڵەدا.«)ل213-212(
په روه رده كاری سه ركه وتوو

پێویستی  شیاو،  و  دروست  په روه رده ی 
هه یه ،  لێوه شاوه   سه ركه وتوو  به په روه رده كاری 
نووسه ر له م كتێبه دا خه سڵه ته كانی په روه رده كاری 
سه ركه وتووی به جوانی شیكردووه ته وه ، ده توانین 

به گشتی له م چه ند خاڵه دا كورتیان بكه ینه وه :
مەعریفە  و  مه عریفه : »زانست  و  زانست   -1
دوو شتی پێویستن بۆ سەركەوتنی پەروەردەكار 
و پەروەردە، بەبێ زانست و شارەزایی بەدەروونی 
و  سۆز  ئەوا  پێگەیشتنی،  قۆناغەكانی  و  منداڵ 
بەڵكو  ناگەیەنێت،  سوودێك  هیچ  خۆشەویستیی 
هۆی  پەروەردەكردنە  خراپ  و  سۆز  ئەو  ڕەنگە 
لەدەستچوونی ئەو منداڵە بن، بۆیە دەستەوەستان 
و  دەبێت  پەروەردە  نەرجسیی  و  خۆپەرست  و 
كەسانی  لەگەڵ  ڕێك  پەیوەندیگەلێكی  ناتوانێت 
تردا دروست بكات، وەك دەڵێن: »دوژمنێكی ژیر 
باشترە لە هاوڕێیەكی نەزان«. چەندە ورچی نەزان 
هەبووە بەهەموو خۆشەویستی و دۆستایەتییەكی 
سەری  لەسەر  مێشێكی  تاوەكو  هاوڕێكەی  بۆ 
خەوەكەی  نەوەك  البدات،  خەوتووەكەی  هاوڕێ 
لێ تێكبدات، بەمشتێ هاوڕێكەی خۆی كوشتووە.«
پتەو  بناغە  ئەو  »دادگەریش  دادگه ری:   -2

كارایی  و  ڕێز  و  خۆشەویستی  كە  بەهێزەیە  و 
پەروەردەكارەكەی  و  منداڵ  نێوان  ئاڕاستەكردنی 
سەنگی  دادگەریی  چونكە  دەوەستێتەوە،  لەسەر 
پەروەردەكارە  هەستی  ڕاستیی  مەحەكی 
بەدەربڕینی  گوێ  ناتوانێت  منداڵ  منداڵ.  بەرانبەر 
تاوەكو  بدات،  ڕێزلێنان  دیمەنی  و  خۆشەویستی 
و  دادپەروەری  هەستی  پەروەردەكارەكەیدا  لە 
الیەنگیری نەكردن و جیاوازیی نەكردنی نێوان ئەو 

و منداڵێكی تر و كۆمەڵێكی تر نەبینێت.«
پەروەردە  و  ئارامگرتن   « ئارامگرتن:   -3
دوانەیەكی لەیەك دانەبڕاون، چونكە دەستەوەستانی 
حەزی  و  هەڵە  و  ئەزموون  و  كەمتەرخەمی  و 
سیفەتەكانی  لە  ئەزموونكردن،  و  ئاگاداربوون 
لەالیەن  ئیجابییەوە  بەگیانێكی  دەبێت  و  منداڵیین 
پەروەردەكارەوە مامەڵەی لەگەڵدا بكرێت، ئەوە ئەو 
تاوەكو  بیدات،  پەروەردەكار  پێویستە  كە  نرخەیە 
دووبارەكردنەوەی  بە  ئەوەش  پێبگات،  منداڵەكە 
دۆزینەوەی  و  لەهەڵەكان  فێربوون  و  هەوڵەكانی 
نەرموونیانی  بەبێ  دەورووبەری.  و  خۆی  وزەی 
و ئارامگرتن، خۆشەویستیی بەرهەمی نابێت، تەنیا 
نەریتێك  هیچ  ناگەیەنێت،  سوود  ئاڕاستەكردن 
و  ڕاست  ڕەفتارێك  هیچ  و  نابێت  سەقامگیر 
دروست نابێت و هیچ توانایەك گەشە ناكات بەبێ 

نەرموونیانی و ئارامگرتن.«
فەراهەمكردنی  و  منداڵ  چاودێریكردنی   -4
پێداگریی  و  تێكۆشان  »بەبێ  پێداویستییەكانی: 

بەهۆی كەمتەرخەمییەكانی ڕۆشنبیریی 
ئیسالمییەوە، منداڵ بووە ئەو ئەڵقە بەتاڵەی 
كە دەستەوەستانی ئوممەت لەگۆڕینی رەوشی و 

نوێكردنەوەی وزەكانی تێدا دەسوڕایەوە

;
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فەراهەمكردنی  و  منداڵ  چاودێریكردنی  لەسەر 
ڕێزلێنان  و  خۆشەویستی  ئەوە  پێداویستییەكانی، 
و  هەوڵ  و  بەخۆشەویستی  نابێت،  بوونی  داد  و 
ئارامگرتنەوە بەهەشت كەوتووەتە ژێر پێی دایكانەوە  
و بەو دوانە دایكان و باوكان مەقامی چاكەكاری و 
جوان هاودەمییكردنیان بەدەستهێناوە.«)ل214-213(
دكتۆر عه بدولحه مید ئه بو سوله یمان داوا ده كات 
خوای  )درودی  مه زن  پێغه مبه ری  له ژیانی  سوود 
له سه ر بێت( وه ك پێشه نگێك وه ربگیرێت و ده ڵێت: 
لەماڵی  لێبێت(  خوای  )درودی  خوا  پێغەمبەری   «
خۆی و لە مزگەوت و وتار و ئاڕاستە و ڕێنیشاندان 
و ڕێنمایی و هاوەڵێتیكردنیدا نموونە و پێشەنگ بوو 
بۆیە لەپێشتر و شیاوترە بە موسوڵمانان لەوانەكانی 
ڕێباز و گوتاری پەروەردەیی پێغەمبەرێتیی تێبگەن 
و  نرخ  لەسەر  تاوەكو  منداڵ،  و  ئافرەت  لەبابەت 
چاك  كاری  تێكۆشانی  و  ئیمان  هێزی  و  بەرزیی 
بونیاد  موسوڵمانان  نەوەكانی   پوختەكردن،  و 

بنرێنەوە.«)ل215(

ڕه گه زه كانی پرۆژه ی په روه رده یی 
دكتۆر عه بدولحه مید ئه بو سوله یمان

نووسه ر له م كتێبه یدا پرۆژه یه كی په روه رده یی 
هه یه  له چه ند ڕه گه زێكی گرنگ پێكهاتووه ، له وانه :

هەوڵی  لە  گرنگ  بەشێكی  تەرخانكردنی   .1
چاكسازانی  و  پەروەرشیاران  و  بیریاران 
مەعنەویی  پشگیری  دەستەبەركردنی  و  ئیسالمی 
زانستی  گوتاری  كە  زانستییانەی  لێكۆڵینەوە  ئەو 
و  باوكان  بۆ  كاریگەر  قەناعەتپێكەری  ئیسالمی 

دایكان ئاڕاستە دەكات« به جۆرێك كه :
أ - لەڕووی پەروەردەییەوە ڕووناكبیریان بكات.

و  كەلتووری  شێواندنی  شێوەكانی  ب -  
كەموكووڕیی پەروەردەییان پێ بناسێنێت.

ت -  شوێنەواری لەسەر بونیادنانی ڕۆڵەكانیان 
و ئوممەتەكەیان ئاشنایان بكات، لەڕووی ئایینی و 

دەروونیی و مەعریفی و ژیارییەوە.

ڕێگا  و  زانیاری  بەو  چاوكردنەوەیان    .2
ڕۆڵی  بتوانن  لێدەكات  وایان  ئامڕازانەی  و 
و  ڕۆڵەكانیان  پەروەردەكردنی  لە  ببینن،  خۆیان 
سەقامگیربوونی  و  گەشەكردنیان  چاودێریكردنی 
مەعریفییان،  و  ویژدانیی  و  دەروونی  بونیادی 
بەجۆرێك كە وزەكانی خۆشەویستی و دادگەری و 
هەوڵ و خۆڕاگرتنیان لێوە سەرچاوە بگرێت، الیەنە 
فیترییەكانی دایك و باوكیان بەرانبەر منداڵەكانیان 

لێوانلێو بكات.«

كه م وكورتی په روه رده  و فێركردن
و  په روه رده   وكورتیه كانی  به كه م  سه باره ت 
ئه و  سه ره تا  ئیسالمیدا،  له واڵتانی  فێركردنیش 
كاریگه رییان  كه   كردووه   ده ستنیشان  ده زگایانه ی  

له سه ر منداڵ هه یه ، ئه وانیش:
كاریگه ری قوتابخانه  و فێركردن.  -1

كاریگه ری ڕاگه یاندن.  -2
كاریگه ری خێزان.  -3

سه باره ت به كاریگه ری خێزان له م سه رده مه دا 
ده ڵێت: » خەریكە ڕۆڵی لە ئەركی پێدانی خواردن و 
دەستەبەركردنی خواست و پێداویستییە ماددییەكانی 
منداڵ لە شوێن و خۆراك و پۆشاك كۆتایی بێت.« 
پاشان دێت و به راوردێك له نێوان ئه و بڕه  پاره یه دا 
ده كات كه له واڵتانی ئیسالمیدا بۆ په روه رده  خه رج 
ده كرێت له گه ڵ ئه وه ی بۆ ڕاگه یاندن خه رج ده كرێت  
و ئه وه شی بۆ به رزكردنه وه ی ڕۆڵی خێزان خه رج 
ده كرێت و ده ڵێت: » گەر بێتو بڕی ئەو پارەیەی لە 
-سەرەڕای  خەرجدەكرێت  فێركردندا  و  قوتابخانە 
ئیسالمیدا-  جیهانی  واڵتانی  لە  ڕێژەكەی  كەمی 
لەگەڵ ئەوەی بۆ ڕاگەیاندن خەرج دەكرێت بپێوین، 
بەراورد بەوەی كەبۆ ڕۆڵی پەروەردەییانەی خێزان 
ڕووناكبیركردن  و  ڕۆڵە  ئەم  بەرزكردنەوەی  و 
چەمك  بە  دەوڵەمەندكردنی  و  ڕابەرایەتیكردن  و 
كارای  بەجێگەیاندنی  پێویستییەكانی  هۆكارە  و 
پەروەردەیی خەرج دەكرێت، ئەوا دەبینین شایانی 
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قسەوباسی  لە  هەندێك  گەر  نییە،  بەراوردكردن 
بایەخی  بە  سەبارەت  ئامۆژگاری  ئاساو  دارشتن 
ڕۆڵی دایك و باوك بەوپێیەی سەرمەشقی مندااڵن 
لەو  بابەتەكە  جیابكەینەوە،  پێگەیشتووانن  تازە  و 
رادەیەدا كۆتایی دێت، ئیدی دایك و باوك توانای 
ئەوە  چۆن  ناشزانن  و  نابێت  كانزاكانیان  گۆڕینی 
پێكهاتەی  كردەیی،  بەشێوازگەلێكی  بدەن،  ئەنجام 
ڕۆڵەكانیان چاك بكەن و بە شێوەیەكی جیاواز لە 
سووربوونی  سەرەڕای  دایبڕێژنەوە،  خۆیان  هی 
فیترییان لەسەر كاركردن بەهەموو توانای خۆیان، 
بەرزكردنەوەی  و  ڕۆڵەكانیان  بەرژەوەندی  بۆ 

ئاستییان.«
هه نگاوه كانی مه عریفه ی ئیسالمی

نووسه ر  كتێبه دا  ئه م  كۆتایی  له الپه ڕه كانی 
په یمانگای  كاره كانی  سه ر  خستووه ته   تیشكی 
په روه رده دا  له بواری  ئیسالمی  فیكری  جیهانی 
ئه و  و  به تایبه تی  منداڵ  په روه رده ی  و  به گشتی 
هه روه ها  دایانمه زراندووه ،  دامه زراوانه ی  ده زگاو 
كردووه   ئیسالمی  مه عریفه ی  هه نگاوه كانی  باسی 
كه ئه ویش به شێكه  له هه  وڵه كانی په یمانگای جیهانی 

فیكری ئیسالمی.
ئیسالمیش  مه عریفه ی  هه نگاوه كانی  گرنگترین 

بریتین له :
هه نگاوی یه كه م: چاككردنی مەنهەجەكانی فیكر 

و پاڵفتەكردنی رۆشنبیری.
چاككردنی  لەسەر  كاركردن  دووه م:  هه نگاوی 
باوك  و  دایك  پەیوەندییەكانی  و  خێزان  بونیادی 
و  خۆشەویستی  وەك  ئیسالمی  بناغەی  لەسەر 

ژینگەی  دەستەبەركردنی  و  ئاسایش  و  متمانە 
منداڵی  پەروەردەكردنی  بۆ  پەروەردەیی  پێویستی 
كەسێتی كامڵ و بەهێزی خاوەن توانای دەستپاك.

هۆشیاركردنەوەی  سێیه م:  هه نگاوی 
كانگاكانی  لە  خێزان  تواناكانی  كە  پەروەردەیی 
دەگۆڕێت  ئاساییشەوە  و  متمانە  و  خۆشەویستی 
كارا،  ئەرێنی  پەروەردەیی  بەرنامەیەكی  بۆ 
دەستی منداڵ دەگرێت و چاودێری دەكات، توانا و 
لێهاتووییەكانی پێكهێنەرەكانی عەقڵییەتی زانستی و 

ویژدانی زیندوو كۆمەاڵیەتی گەشە پێدەدات.
هۆكارە  دەستەبەركردنی  چواره م:  هه نگاوی 
مامۆستایان،  بۆ  پەروەردەییەكانە  و  زانستی 
ئەركەكانیاندا.  لەراپەڕاندنی  بێت  هاریكارین  تا 
هەموو  بە  كۆمەكیكردنیان  لەرێگای  ئەمەش 
پەروەردەییدا و  بواری  لە  بەسوودێك  و  نوێ 
بەرهەمهێنانی ئەو ئەدەبیاتەی یاریدەیان دەدات و 
ئەو  دەكات، هەروەها  قووڵتر  تێگەیشتنیان  توانای 
بەرنامانەشیان بۆ دەستەبەر دەكات كە زانست و 
قۆناغەكانی  لە  هەرقۆناغێك  بۆ  گونجاو  زانیاریی 

منداڵی پێشكەش دەكات.
ئه مه ی له م بابه ته دا ئاماژه مان پێدا، گوزه رێكی 
په روه رده یی  دیدی  گشتییه كانی  به هێڵه   بوو  خێرا 
وه ك  سوله یماندا  ئه بو  عه بدولحه مید  دكتۆر 
داڕمانی  كتێبی  و  ئیسالمی  دیاری  بیرمه ندێكی 

ژیاری ئیسالمییمان وه ك نمونه  هه ڵبژارد.
په روه رده ییه و  دیده   له و  ته واو  تێگه یشتنی 
فیكری  جیهانی  په یمانگای  دیكه ی  پرۆژه كانی 

ئیسالمی بۆ خوێنه رانی به ڕێز به جێده هێڵم.
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ساڵی  بوسوله یمان  ئه   عه بدولحه مید  دكتۆر   .1
له دایكبووه ،  له مه ككه   زاینی(   1936 )1355كۆچی- 
خوێندنی سه ره تای وناوه ندی له مه ككه  ته واو كردووه ، 
ئاماده كردنی  قوتابخانه ی  )1374ك-1955ز(  ساڵی 
)1378ك-1959ز( ساڵی  كردووه ،  ته واو  نێرده كانی 

به كالۆریۆسی بازرگانی له به شی زانسنته  سیاسیه كانی 
به ده ستهێناوه ،  قاهیره   زانكۆی  بازرگانی  كۆلێژی 
ماسته ری  زانكۆ  له هه مان  )1381ك-1963ز(  ساڵی 
بڕوانامه ی  به ده ستهێناوه ،  سیاسیه كاندا  له زانسته  
له زانكۆی  نێوده وڵه تیه كانی   دكتۆرایله په یوه ندییه  
ساڵی  ئه مریكا  یه كگرتووه كانی  له ویالیه ته   پنسلڤانیا 

)1393ك-1973ز( به ده ستهێناوه .
له چه ندین زانكۆ وه ك مامۆستا وانه ی وتووه ته وه ، 
بووه   ئیسالمی  ڕێكخراوی  چه ندین  له دامه زرێنه رانی 
جیهانی  په یمانگای  دامه زرێنه ری  كه نه دا،  له ئه مریكاو 

غیكری ئیسالمی و یه كه م سه رۆكی بووه .
گه شه پێدانی  دامه زراوه ی  دامه زرێنه ری   .2
منداڵ بووه ، دامه زرێنه رو سه رۆكی پێشووی كۆمه ڵه ی 
له ئه مریكاو  بووه   موسڵمانان  كۆمه ڵناسی  زانایانی 
كه نه دا، دامه رزێنه رو سه رنووسه ری پێشووی گۆڤاری 
بووه ،  ئیسالمییه كان  زانسته  كۆمه اڵیه تییه   بۆ  ئه مریكی 
دامه زرێنه رو سه رۆكی زانكۆی ئیسالمی بووه  له مالیزیا 
)دار  گشتی  به ڕێوه به ری  و  خاوه ن  )1988-1999ز(، 

منار الرائد(ه  بۆ راوێژكاری په روه رده یی و فێركردن.
3.  له گرنگترین كتێبه كانی: 

والوسائل  الفلسفة  االقتصادية:  اإلسالم  نظرية   -

المعاصرة« )1960م(.
بين  ما  والمحميات  عدن  في  البريطانية  السياسة   -

عام 1799وعام1961م )رسالة ماجستير( 1963.
اتجاهات  الدولية:  للعالقات  اإلسالمية  »النظرية   -

جديدة للفكر والمنهجية اإلسالمية« )1973م(.
- »أزمة العقل المسلم« )1986(م.

- »إسالمية المعرفة: الخطة واإلنجازات« )1986م(.
الفكر  في  السياسي  الصراع  وإدارة  »العنف   -
اإلسالمي بين المبدأ والخيار: رؤية إسالمية« )2002م(.

الخالفات  لحل  وسيلة  المرأة  ضرب  »قضية   -
الزوجية!« )2003م(.

- »أزمة اإلرادة والوجدان المسلم« )2004م(.
تجربة  والمتغير،  الثابت   : اإلسالمي  »اإلصالح   -
شريعتين  بين  »اإلنسان  2004م«،  اإلسالمية  الجامعة 

. »2005
)للصغار  تربوية  عقدية  قصة  البنائين:  جزيرة   -

والكبار(« .
تربوية  عقدية  قصة  البنائين:  جزيرة  »كنوز   -

)للشباب والكبار(«.
-  »إشكالية االستبداد والفساد في الفكر والتاريخ 

اإلسالمي 2007م«.
- » الرؤية الكونية الحضارية القرآنية 2009 م«.

دووباره   و  ئیسالمیی  ژیاری  داڕمانی    .4
سازدانه وه ی، وه رگێڕانی بۆ كوردی: حه كیم ئه بوبه كر، 
لێكۆڵینه وه ی  بۆ  زه هاوی  سه نته ری  لوباڵوكراوه كانی 

فیكری ژماره 62، 2018.

په راوێزه كان:
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زانا ناسیح 

له ده روونناسی كلینیكی
ماسته ر 

ڕۆڵی تەكنەلۆژیـا لە 

پەروەردەی خێـزان و 

تەشـــەنـەســـەندنی 

كێشـە خێزانییەكان
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بۆچونەكانی  خاوەن  و  زانایان  لە  زۆرێك 
پەیدابوون  كە  وایە  بڕوایان  كۆمەاڵیەتی  زانستی 
دەیەیەی  چەند  لەم  تەكنەلۆجیا  بوونی  فراوان  و 
قۆناغێكی  دروستبونی  هۆی  بووەتە  ئەخیردا 
كۆمەڵگای  گەورەی  كرانەوەی  قۆناغی  كە  نوێ  
دەستەواژەی  بە  قۆناغە  ئەم  پێدەڵێن.  مرۆڤایەتی 
پۆست  كۆمەڵگای  وەك  لێكراوە،  تەعبیری  جیاواز 
سەرو  كۆمەڵگای  بودریار(،  مۆدێرنیزم)ژان 
تۆڕیی)مانوێل  كۆمەڵگای  بل(،  پیشەسازی)دانیل 

كاستلز(، كۆمەڵگای زانیاری.
قۆناغی  هەروەك  زانیاری  كۆمەڵگای  ناو  چونە 
گوێزانەوەی كۆمەڵگایە لە كشتوكاڵییەوە بۆ كۆمەڵگای 
الیەنەكانی  تەواوی  گواستنەوەیە  ئەم  پیشەسازی، 

ژیانی ئینسانی خستوەتە ژێر كاریگەرییەوە.
 ئەگەر بەراوردێكی كۆمەڵگا بكەین لەنێوان دوێنێ  
و ئەمڕۆدا ئەتوانین بڵێین كۆمەڵگای پێش تەكنەلۆجیا 
شكڵ  لە  بوو  سادە  و  نۆرماڵ  تەواو  كۆمەڵگایەكی 
وەربگرین،  نموونە  بە  خێزان  ئەگەر  پێكهاتەدا،  و 
پەیوەندی  و  ماڵ  پێداویستیەكانی  خێزانیشدا  لەناو 
نێوان تاكەكان وەربگرین، دەبینین ماڵێك پێكهاتبوو 
پێداویستیەكی  چەند  بچوك،  ژووری  دوو  یەك  لە 
خواردن و خواردنەوەو پشوودانی سادە. هەروەها  
لە ڕوی پەیوەندییەوە، تاكەكان ئەڵقەیەكی پەیوەندی 
زۆر بەهێز لەنێوانیاندا هەبوو، تەنانەت ئەم ئەڵقەی 
بۆ  كردبوو  تێپەری  خێزان  بازنەی  لە  پەیوەندییە 
بازنەی خزم و دراوسێ  و گەڕەك. بەاڵم بە پەیدابوونی 
تەكنەلۆجیا ئەم وێنانە گوڕدران بۆ ماڵی گەورەی پر 
تەلەفزیۆن،  )رادیۆ،  وەك  تەكنەلۆجی،  وەسایلی  لە 
كاریگەرتر  هەمویان  لە  مۆبایل...(،  سەتەالیت، 
ئینتەرنێته  كە ژیانی بە گۆشەی 180 پلە چەرخاند. 
لە  پەیوەندییەكان  الوازبونی  بۆ  گۆڕدران  وێنەكان 
تەنها  خزمەكانەوە  و  دراوسێ   و  گەڕەك  بازنەی  
بۆ تاكەكانی خێزان، دواتر ساردو سڕیەكی عەجایب 
پەیوەندی نێوان تاكەكانی خێزانیشی گرتەوە، وەك 
نزیك  لێك  دوورەكانی  كەسە  تەكنەلۆجیا  دەوترێت 

كردەوەو كەسە نزیكەكانی لەیەك دوورخستەوە.
خوێنەرانی  تەركیزی  مەبەستمە  باسەدا  لەم 
بەرێز بخەینە سەر چەند ناونیشانێك كە بریتیتن لە:

1. تەكنەلۆجیا چییە؟ كەی و چۆن پەیدابوو؟
2.  خێزان چییە؟

تەشەنەسەندنی  لە  تەكنەلۆجیا  رۆڵی   .3
كێشەكانی خێزاندا چییە؟

سه ره تا بابزانین تەكنەلۆجیا چییە؟
دەگرێت  لەخۆ  جیاواز  پێناسەی  تەكنەلۆجیا 
پێناسەكەشی  جیاوازەكان  ئەدەبیاتە  بەپێی  و 
دەگۆرێت، ئەمەش بەهۆی جیاوازی پسپۆرییەكان 
و پێشكەوتنی تایبەتمەندییەكانی خودی تەكنەلۆجیا. 
تەكنەلۆجیا  دەستەواژەی  زمانەوانییەوە  ڕوی  لە 
یۆنانیەكان بەكاریان هێناوە، كە لە هەردوو بڕگەی 
)techno( بەمانای هونەر یان كاری دەستی دێت، 
بڕگەی )logi( بەمانای زانست دێت. )كومار،1999( 

پێی وایە تەكنەلۆجیا بریتیە لە دوو بەش:
و  پرۆسە   پالن،  كە  ماددی  بەشی    -1
دروستكردنی ئەدەوات و پێداویستی لەخۆدەگرێت.
2- بەشی زانیاری كە زانیاری و لێزانی هونەری 
كۆنترۆڵی  دروستكردن،  ماركێتینگ،  بەرێوەبردن، 
كواڵێتی، دڵنیایی ئیشكەرانی شارەزا و شوێنی كار 

لەخۆ دەگرێت.
)دەنین،1994( پێی وایە تەكنەلۆجیا ڕاستەوخۆ 
پرۆسەی  زیاتر  و  زانستەوە  بە  پەیوەستە 

لێكۆڵینەوەو گەشەپێدانی لەخۆ دەگرێت.
بریتییە  تەكنەلۆجیا  بڵێین  ئەكرێت  هەوروەها 
و  وەسایل  زانیاری،  لە  پێكهاتوو  گروپێكی  لە 
زانستی  تەجروبەی  و  زانست  لە  كە  تەكنیكانێك 
دیزاین،  گەشەپێدان،  لە  گرتووە،  سەرچاوەیان 
بەرهەمەكان،  بەكارهێنانی  و  دروستكردن 
سوودی  خزمەتگوزارییەكان  سیستمە  پرۆسەو 
نە  بەرهەمێكە  نە %100  تەكنەلۆجیا  دەبینرێت.  لێ  
مانەوەو  بۆ  هۆكارێكە  بەڵكو  پرۆسەیەكە،   %100

رێكخستن و پێشكەوتنی كۆمەڵگای مرۆڤایەتی.
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و  پەیدابوون  مێژووی  بۆ  بگەڕێینەوە  ئەگەر 
جیاكارییەك  پێویستە  تەكنەلۆجیا،  پێشكەوتنی 
تەكنەلۆجیا  واتە  سەردەمدا،   7 نێوان  لە  بكەین 
بەم  گەشتووە  تا  بڕیوە  جیاوازی  قۆناغی   7

سەردەمەی ئێستای كە بریتین لە:
سەردەمەدا  لەم  شكارچییەكان:  سەردەمی   .1
شكارچییەكان چەك و تفاقی دروستكراویان لە دار 

و ئێسك و بەرد بەكاردەهێنا بۆ ژیانكردن.
لەگەڵ  2. سەردەمی مەدەنیەت: ئەم سەردەمە 
زیادكردن و گرنگیدان بە كاروبارەكان بەمەبەستی 
كۆمەاڵیەتیدا  هەیكەلەی  لە  گۆڕانكاری  هاندانی 

پەیدابوو.
3. سەردەمی ئامێری یەكەم: سەردەمی پەیدابونی 
سەردەمەدا  لەم  چاپكردنە،  ئامێری  و  كاتژمێر 

مەعریفە یەكگرتوتر بوو، زۆر فراوانیش بوو.
بە  بەرهەمهێنان:  سەرەتاكانی  سەردەمی   .4
پەیدابوون و بەكارهێنانی وزەی هەڵم دەست پێدەكات.
5. گەشەسەندنی تەواوی سەردەمی هەڵم: ئەم 
سەردەمە كاریگەری تەواوی دانا لەسەر بوارەكانی 

ژیانی ئابووری و كۆمەاڵیەتی.
بزوێنەری  دروستكردنی  سەردەمی   .6

گوێزەرەوەكان.
ئێستا:  ئەلكترۆنیاتی  و  كارەبای  سەردەمی   .7
مرۆڤایەتی  ژیانی  سەردەمێك  هەر  لە  خێراتر 

دەگۆڕێت و ئاراستەی دەكات.
پێشكەوتنی  نمونەی  یشدا   21 سەدەی  لە 
پیشاندا،  خۆی  دا   1957 ساڵی  لە  تەكنەلۆجیا 
لە  بوو  بریتی  بوو،  روسیاوە  الیەن  لە  ئەویش 
ئاسمانی  موشەكی  ناردنی  و  دروستكردن 
ئینتەرنێتەوە  پەیدابونی  بەهۆی  دواتر  سپۆتینگ، 
دام  لە  تەنها  1969-1989كە  سااڵنی  نێوان  لە 
پاشان  دەهات،  بەكار  دەوڵەتییەكاندا  دەزگا  و 
 2000 سەرەتای  و  نەوەدەكان  ناوەراستی  لە 
كاندا كە تەكنەلۆجیا گەشت بەدەست زۆرێك لە 

و  خۆی  بەری  بە  كرد  نوێی  بەرگێكی  ماڵەكان، 
كۆمەڵگاشدا، بووە هۆی ئاشنابوونی كۆمەڵگا بەم 
دەستەواژەیە و پێشكەوتنی گەورەی لەم بوارەدا 

بەدوای خۆیدا هێنا.

خێزان
یەكەیەكی سادەی سەرەكی ژیانە، رۆڵی هەیە لە 
بە كۆمەاڵیەتیكردن و فێربوونی هونەری ژیانكردنی 
تاكەكانی لە كۆمەڵگادا. بەپێی تێڕوانینی فێربوون، 
خێزانی سەركەوتوو و بەختەوەر خێزانێكە كە ئەم 

)6( بنەمایەی تێدا چەسپابێت:
نێوان  توندوتوڵی  پەیوەندی  و  هاودڵی   -1

ئەندامانی خێزان.
2- سەربەخۆبوونی ئەندامەكانی.

3- دابینكردنی نیاز و پێداویستیەكانی ئەندامانی.
4- پێكەوەیی و گونجانی ئەندامان.

لەناو  ئەخالقییەكان  بەها  بااڵدەستی   -5
خێزانەكەدا.

6- رازیبوونی ئەندامانی خێزان.
بەجیاكەرەوەی  توندوتۆڵ  پەیوەندی  )كونیگ( 
ئەندامانی  وایە  پێی  و  دەزانێت،  خێزان  سەرەكی 
خێزان دەبێت هەست و سۆزێكی زۆریان لەنێواندا 
هەبێت و گەرمو گورییان تیادا چەسپابێت. یەكێكی 
تر لە بنەماكانی خێزانی سەركەوتوو سەربەخۆی 
وایە:  پێیان  )فنینگ(  و  كی(  )مك  ئەندامەكانییەتی، 
فێركردنی  دایباب  ئەركەكانی  گرنگترینی  لە 
مەهارەتی سەربەخۆبوون و لەسەر پێ  راوەستانی  
نوێ   ژیانی  داهاتوودا  لە  بتوانن  تا  منداڵەكانیانە 

بۆخۆیان دروست بكەن.
لە  خێزان  ئەندامانی  رازیبوونی  هەروەها 
وایە  پێی  )فالیكو(  كە  ترە  بنەمایەكی  خێزانەكەیان 
رازیبونی ژن و  قۆناغە  و  ژیانی خێزانی حەوت 
مێرد لە قۆناغی یەكەمیدا بە پرۆسەی هاوسەرگیری 
خانەنشین  بە  دواقۆناغی  پێدەكات،  دەست 
نیازو  دابینكردنی  هەروەها  دێت.  كۆتایی  بوون 
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گرنگەكانی  هەر  بنەما  لە  ئەندامان  پێویستیەكانی 
بەختەوەری و سەركەوتوویی خێزانە. پێكەوەبون 
و گونجانی ئەندامانی خێزانێك و رازیبون لەیەكتری 
خێزانێكی  جیاوازبوونی  تری  گەلێكی   هۆكار 
دواجار  ناسەركەوتوو.  خێزانێكی  لە  سەركەوتوە 
یەكێكی  جوانەكان  ئەخالقییە  بەها  بااڵدەستی 
و  بەختەوەر  خێزانی  سەرەكیەكانی  بنەما  لە  ترە 
و  ئایینی  وایە چاالكی  پێی  )هیونگ(  سەركەوتوو، 
و  فراوانكردن  لە  سەرەكییە  هۆكارێكی  ئەخالقی 

زیادكردنی رەزامەندی خێزانی.

رۆڵی تەكنەلۆجیا لە تەشەنەسەندنی كێشە 
خێزانییەكاندا چییە؟

لە پێشتردا بەشێوەیەكی گشتی باس لە تەكنەلۆجیا 
و خێزان كرا، لێرەدا مەبەستمە باسی كاریگەرییە 
خراپەكانی تەكنەلۆجیا و هەندێك جۆریان بكەم كە 
زیاتر كۆمەڵگا و خێزانی خستوەتە ژێر كاریگەری 
یان  بەزەحمەت  زۆر  خێزان  تاكەكانی  و  خۆیەوە 
هەر ناتوانن لەژێر ئەم كاریگەرییەی بێنە دەرەوە 
كە ئەوانیش  )ئینتەنێت، مۆبایل، تەلەفزیۆن(ە. هەر 
یەك لەم ئامێر و تەكنەلۆجیایانە بەشێوازی جیاواز 
لە  لە  هەیە  گەورەیان  زۆر  كاریگەری  و  رۆڵ 
قاڵبدانی خێزان و تاكەكانی لە زۆرێك لە بواركاندا، 
و  ئینتەرنێت  و  مۆبایل  بێ   ژیانی  لێهاتوە  وای 
تەلەفزیۆن شتێكی زۆر مەحاڵ دەبینرێت. ئەم ئامێر 
و تەكنەلۆجیایانە زۆر بەئاسانی كاریگەریان هەیە 

لەسەر چاالكییە كۆمەاڵیەتییەكان.
بونی  سەرەرای  تەكنەلۆجیا  بێگومان 
ژیانكردن،  كارئاسانی  و  زۆر  سوودگەلێكی 
كۆمەڵیك رۆڵی نەرێنیش دەگێڕێت، كاریگەری هەیە 
كێشەی  سەدان  بگرە  و  دەیان  دروستكردنی  لە 
ئەمرۆ  كە  فەردی  نێوان  و  تاكەكەسی  و  خێزانی 
بەشێكین  خۆمان  یان  دەیبینین  خۆمان  بەچاوی 
كاریگەریە  خاڵێكدا  چەند  لە  قوریانییەكانی،  لە 

خراپەكان دەخەینە روو:

1. تێكدان و الوازكردنی پەیوەندی كۆمەاڵیەتی نێوان 
ئەندامانی خێزان)دایباب و منداڵەكانیان(.

سروشتی  بە  مرۆڤ  دەڵێت  كە  وتەیەی  ئەو 
خۆی كەسێكی كۆمەاڵیەتییە، بەهۆی تەكنەلۆجیای 
سەردەمەوە گۆرانكاری بەسەردا هاتووە و بوه ە بە 
تەكنەلۆجییە،  بە سروشتی خۆی كەسێكی  مرۆڤ 
لەبەرئەوەی تاكەكان ئەمڕۆ زیاتر جەزبی نوێترین 
ئامێری تەكنەلۆجی ئەبن تا نوێترین گفتوگۆ و باس 
و خواس یان ئاڵوگۆری ئەفكارو هەست و سۆز، 
خێزان  تاكەكانی  نێوان  پەیوەندی  دەبینین  بۆیە 
ڕستەیەكی  چەند  ئاڵوگۆری  لە  بوەتەوە  كورت 

كورت لەنێوان یەكتریدا.
كێشەیەكی  یان  حەزێك  نەوجەوانێك  ئەگەر 
ئەزانێت  یان سۆزداری هەبێت وابەباش  خوێندنی 
سەعات  چەندین  بۆ  چاتكردن  دنیای  بڕواتە 
دایبابیدا هەوڵی چارەسەری  لەگەڵ  ئەوەی  لەبری 
دنیای مەجازی  وایە  پێی  بدات، چونكە  كێشەكەی 

شوێنێكی باشترە بۆ گفتوگۆ وەك دنیای واقعی.

ئینتەرنێت
تەنانەت  نەوجەوانێك  یان  منداڵێك  كاتێك 
مۆبابلی  وەكو  ئامێرێكی  گەورەكانیش  لە  هەندێك 
بۆ  ئینتەرنێتەوە  بە  پەیوەستە  بەدەستەوەیەو 
چەندین سەعات لەناو ئەو دنیایەدا هاتوچۆیەتی، بە 
پێیەوە،  ئەبێت  ئالودەبوون  توشی  كات  تێپەربونی 
مامەڵەی  دەبێت،  كۆمەاڵیەتی  گۆشەگیری  تووشی 
پێشتر  لەكاتێكدا  دەبێتەوە،  كەم  خەڵكیدا  لەگەڵ 
لە  بووە،  كۆمەاڵیەتی  تێكەاڵوی  بە  حەزی  زۆر 
فازڵ لەسەر خوێندكارانی  دانا  توێژینەوەیەكدا كە 
 2014 ساڵی  لە  داوە  ئەنجامی  سلیمانی  زانكۆی 
پێیان  سلیمانی  گەنجانی  ی   %78 كە  دەركەوتوە 
و  الوازكردن  هۆی  بووەتە  ئینتەرنێت  وایە 
كەمكردنەوەی پەیوەندی خێزانی و كۆمەاڵییەتیان. 
بۆیە لەگەڵ لەدەستدانی دنیای كۆمەاڵیەتی، منداڵ 
یان نەوجەوان خێرا هەوڵی دۆزینەوەی جیهانێكی 
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كە  بەسەربەرێت  كاتەكانی  تیایدا  كە  دەدات  تر 

ئەویش دنیای مەجازی و ناراستی ئینتەرنێتە.
هاورێی  خێزانە  تاكی  ئەم  نوێیەدا،  دنیایە  لەم 
دنیادا،  لەسەرتاسەری  دەكات  پەیدا  زۆر  مەجازی 
بە  قسەكردنی  و  نووسین  توانای  ئەگەر  بەتایبەت 
بۆ  ئەكات  وا  ئەمەش  هەر  هەبێت،  زمانێك  چەند 
بە  یان  كۆمپیوتەرێك  لەبەردەم  سەعات  چەندین 
زانیاری  ئاڵوگۆری  و  قسەكردن  مۆبایلێك خەریكی 
بن لەبارەی یەكترەوە، بەتایبەت ئەگەر بە تەنها بن، 
بۆنموونە لە شارێكی وەكو سلێمانیدا توێژینەوەیەك 
كە  ئەوگەنجانەی  دەركەوتووە  و  ئەنجامدراوە 
سەربەخۆن و تەنهان 100% ئەم كەسانە زیاد لە 3 
لە هەندێ  حاڵەتدا دەگاتە 10 كاتژمێری  كاتژمێر و 
ئەمەش  كە  بەسەردەبەن،  ئینتەرنێت  بە  كاتەكانیان 
ئەم  ئینتەرنێت،  بە  ئالودەبونە  خراپی  حاڵەتێكی 
توێژینەوەیە دەریخستووە كە ئەو كەسانەی لەگەڵ 
ئەندامانی تری خێزان لە ماڵێكدا ئەژین 40% یان 3 
كاتژمێر، هەندێ  جار زیاتری كاتەكانیان بە چوونە 
حاڵەتێكی  ئەمەش  كە  بەسەردەبەن،  ئینتەرنێت  ناو 
دڵخۆشكەر نییە. بۆیە مانەوەی زیاترلەگەڵ ئینتەرنێت 
كۆمەاڵیەتی،  گۆشەگیری  سەعات  ئەوەندە  واتە 
لە  جگە  ئەمە  نێگەرانی،  و  قەلەقی  جەستە،  تەمەڵی 
كاریگەرییە نەرێنیەكانی چونە ناو سایتە پۆرنییەكان.

مۆبایل
كاریگەریە خراپەكانی ئینتەرنێت شاراوە نییە و 
بزانین  پێویستە  بەاڵم  بكرێت،  ئینكاری  ناتوانرێت 
كاریگەرییەی  جۆرە  ئەم  نییە  ئینتەرنێت  تەنها  كە 
كاریگەری  مۆبایل  وەك  تری  ئامێرێكی  هەیە، 
ئەوەی  پێش  ئینتەرنێت.  لە  نییە  كەمتر  خراپی 
كاریگەری  بكەین،  خراپی  كاریگەری  باسی 
ئاسانی  وەك  لەبەرچاون،  باشەكانی  رۆڵە  و 
دورەكان  نزیككردنەوەی  بەكارهێنان،  و  هەڵگرتن 
كارەكان  و  ئیش  لە  زۆرێك  چارەسەری  لەیەكتر، 
كات  كەمكردنەوەی  ژمارەیەك،  چەند  لێدانی  بە 

بەاڵم  تر،  باشی  چەندین  و  تاكەكان   هەوڵی  و 
نابێت  خراپەكانیەتی،  كاریگەرییە  ئێمە  باسەكەی 
پێ  چاومان  خراپیەكانیدا  ئاست  لە  باشییەكانی 
و  راكێش  سەرنج  خاڵی  ئامێرە  ئەم  دانەوێنێت. 
و  نوێكردنەوە  لە  تاكەكانی  ئیدمانكردنی  هێزی 
كە  بەرنامەكانیدایە  و  ڤێرژن  جۆرەها  تازەگەری 
وادەكات بەكارهێنەرەكانی تینووی بن، زۆرێك لە 
دایبابەكان لەژێر فشاردا بێت یان بۆ ئاگاداربوون 
ئەوەی  بۆ  كڕیوون  بۆ  مۆبایلیان  منداڵەكانیان  لە 
كات  بەزوترین  نارەحەتەكاندا  و  پێویست  لەكاتە 
بۆ  یارمەتیدەربێت  هۆكارێكی  و  بزانن  هەواڵیان 
كەمكردنەوەی سترێسەكانیان، بەاڵم لە هەمان كاتتدا 
ئەم ئامێرە خاڵی نییە لە كاریگەری خراپ و تێكدانی 
مۆبایل  هاتنی  لەگەڵ  بۆیە  خێزانەكان،  شیرازەی 
زیرەكەكان،  مۆبایلە  تایبەت  بە  ناوخێزانەكان،  بۆ 
چەندین خێزانی خۆشبەخت و گەرم و گور وە پر 
لە هەست و سۆز و خۆشەویستی كۆتاییان پێهات، 
یان النی كەم پەیوەندییەكانی نێوانیان كەم بویەوه  
بەسەریاندا،  كێشا  باڵی  عاتفی  سڕی  و  سارد  و 
پەیوەندی  بەستنی  ئاشكرابوونی   بەهۆی  ئەمەش 
لە  برێك  و  پیاوان  لە  زۆرێك  نهێنی  سۆزداری 

ئافرەتان لەگەڵ رەگەزی بەرامبەریاندا.
بۆ  دەهینێت  ژنێك  پیاو  دەڵێت:  روالند  هێلین 
ئەوەی واز لە تەواوی ژنان بێنێت، كەچی واز لە 
ژنەكەی دەهێنێت بۆ ئەوەی دوای ژنانی تر بكەوێت 
و ژنەكەی خۆی لەبیر بكات. چینیەكان پەندێكیان 
پێ   تریان  هاوسەرانی  هاوسەران  دەڵێت:  هەیە 
باشترە. دەبینین گەنجانێكی زۆر یەكێك لە حەزو 
هیوایەتەكانیان بەستنی پەیوەندییە لەگەڵ رەگەزی 
پەیوەندی  بۆیە  مۆبایلەوە،  رێی  لە  بەرامبەر 
دەبەسترێت،  مۆبایلەوە  بەهۆی  زۆر  سۆزداری 
هاسەرگیریش،  پرۆسەی  ئاستی  دەگاتە  تەنانەت 
بەاڵم لە دواتردا دەر ئەكەوێت یەكێك یان هەردوال 
لەگەڵ  و  كردووە  تر  لەوی  خیانەتی  لەژێرەوە 

كەسانی تر پەیوەندی هەیە.
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تەلەفزیۆن
فراوانكردنی  لە  هەیە  گەورەی  زۆر  رۆلێكی 
بازنەی غیابی پەیوەندی خێزانی، كاتێك تاكەكانی 
و  دائەنیشن  تەلەفزیۆنێكدا  لەبەرامبەری  خێزانێك 
لەبری  ئەكات  وا  ئەمە  ئەبن،  بەرنامەیەك  جەزبی 
و سۆز  هەست  و  ئەفكار  ئاڵوگۆری  و  پەیوەندی 
لەگەڵ یەكتر، لەگەڵ تەلەفزیۆن و بەرنامەكەدا ئەم 
ئاڵوگۆرە ئەنجام بدرێت، بە تێپەربونی كات ساردی 
عاتفی و مامەلەكردن لەگەڵ یەك پەرە دەسەنێت. 
سەیركردنی  بە  زۆر  كاتێكی  نمونەیی  خێزانێكی 
دا   2009 لەساڵی  بەسەردەبەن،  تەلەفزیۆنەوە 
توێژینەوەی میدیایی نیڵسن ئەوەی خستە ڕوو كە 
مام ناوەندی كاتی سەیركردنی تەلەفزیۆن لە الیەن 
كاتژمێر   4 لە  بریتییە  لە 24 سەعاتدا  خێزانێكەوە 
كاریگەرییەكەی  و  تەلەفزیۆن  سەیركردنی  نیو.  و 
ئەندامانی  پێكەوەبونی  كاتی  بە  بەستراوەتەوە 
هاوكارەكانی  و  ساكسبی  هەروەك  خێزانەكان، 
ئەوەیان  توێژینەوەیەكیاندا  لە  دا   2011 ساڵی  لە 
خستە ڕوو كە ئەو خێزانانەی كاتێكی زۆر پێكەوە 
تەلەفزێون  سەیری  پێكەوە  كاتێك  بەسەردەبەن، 
دەكەن جگە لە تام و چێژ بینین دەبێتە هۆی چاالك 
كردنی چاالكییە كۆمەاڵیەتییەكانیان، ئەمە بەنیسبەت 
گەورەكانەوە، بەاڵم لە توێژینەوەیەكی تردا كوبێی 
ئەوەی خستە ڕوو كە مندااڵن زیاتر لە ژوورەكانی 
خۆیاندا و بەتەنهایی حەز بەسەیركردنی تەلەفزێون 
دەكات  وا  ئەمەش  دایبابیان،  لەگەڵ  نەك  دەكەن 
چاالكییە  كەمبوونەوەی  و  گۆشەگیری  توشی 

كۆمەاڵیەتیەكان ببن.
یەكەمی  مونافسی  لەمرۆدا  تەلەفزیۆن  بۆیە 
دایبابەكان لە پەروەردەكردنی منداڵەكانیان لە رێی 
چەندین كەناڵی تایبەت بە مندااڵن و چەندین بەرنامە 
كە هی كۆمەڵگاو كلتورێكی ترە و ڕەنگە لەڕووی 
كلتور  لەگەڵ  نەگونجاوبێت  ئەخالقییەكانەوە  بەها 
ئەمەش  ئەو،  كۆمەڵگاكەی  تەقالیدی  و  عادات  و 
ببێت  پەروەردە  رێگەیەك  لەسەر  منداڵ  وادەكات 
كە لەگەڵ بیر و پەروەردەی دایبابەكەدا نەگونجێت 
تۆوی  و  كاریگەری  یان  دەربچێت  دەستیان  لە  و 

نامۆ تیایدا بڕوێت.

2. الوازی پەیوەندی ژن و مێرد:
مێرد  و  ژن   50 لەسەر  لێكۆلینەوەیەكدا  لە    
كە  دەركەوتوە  ئەنجامدراوە  ئێران  واڵتی  لە  كە 
پەیوەندییەكی راستەوخۆ لەنێوان بەكارهێنانی تۆڕە 
هاوسەرگیریدا  ژیانی  كوالێتی  و  كۆمەاڵیەتییەكان 
زیاتر  مێرد  و  ژن  تاوەكو  كە  مانایە  بەو  هەیە، 
كاتەكانیان لەناوئینتەرنێت و تۆڕە كۆمەاڵیەتیەكاندا 
بەسەربەرن، ڕێژەی ڕازی بوونیان لە ژیانی ژن و 

مێردایەتی كەمتر دەبێت.
گەورەی  پێشكەوتنی  بەهۆی  ئەمرۆ 
تەكنەلۆجیاوە، گۆرانكارییەكی گەورە لە سیستمی 
پەیوەندییەكانی ئێمەی مرۆڤ ڕویداوە و بەردەوام 
سوودگەلێكی  هەرچەند  بابەتە  ئەم  روودەدات. 
زۆری بۆ هێناوین، وەك پێشتر باسمانكرد، بەاڵم 
بەدوای  ئەوەشدا كێشەو گرفتانێكی زۆری  لەگەڵ 

تەكنەلۆجیا كەسە دوورەكانی لێك نزیك كردەوەو 
كەسە نزیكەكانی لەیەك دوورخستەوە.

;
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بوونی  كەمڕەنگ  نموونەی  لە  هێناوە،  خۆیدا 
پەیوەندییە عاتفیەكان، خراپ سوودبینینی ئەخالقی 
تۆڕە  ئینتەرنێت و  نەرێنی  ... رۆڵی  لێی  دارایی  و 
و  ژن  هاوبەشی  ژیانی  لەسەر  كۆمەاڵیەتییەكان 
و  زمان  كاتێك  دەبینرێت،  ئاشكرا  بە  مێردەكان 
یەكتر  بە  نسبەت  هاوسەران  پەیوەندی  مەهارەتی 
كاڵ بوبێتەوە، بەدڵنیاییەوە لە دوور مەودادا دەبێتە 

هۆی كەمبونەوەی رەزامەندی ژن و مێردایەتی.
چەتری  لەژێر  كە  كۆمەاڵیەتییەكان  تۆڕە 
بەستنی پەیوەندی ئاسان هاتە بوون، لە ئێستادا بە 
ناونیشانی مونافسێكی سەرسەختی هاوسەران و 

پەیوەندی روو بە روو خۆی پیشان ئەدات.
جەزاب بوونی ئەم ئامێرو تەكنەلۆجیایانە وای 
كردوە زۆرترینی كاتەكانمان بەتایبەت چینی گەنجان 
بەسەربەرین.  تەكنەلۆجیایەدا  دنیای  ئەم  لەناو 
كاتێك  لێدەبێتەوە  كۆمەاڵیەتی  كێشەی  بابەتە  ئەم 
دنیای  لەناو  خێزانێك  تاكەكانی  یان  مێرد  و  ژن 
پەیداكردنی  ئامانجی  بە  دەبن  غەرق  مەجازیدا 
و  خزم  و  دۆست  و  نوێ   هاورێی  و  دۆست 
ئەكەن  فەرامۆش  راستەقینەی خۆیان  هاوسەرانی 
كۆمەاڵیەتییەكانەوە  تۆڕە  لەرێی  ئەدەن  هەوڵ  و 

پەیوەندیەكانیان بپارێزن.
بەشێوەیەكی  هاوسەران  لە  یەكێك  كاتێك 
كاتی  میوانی،  نانخواردن،  )لەسەرمێزی  بەردەوام 
گفتوگۆ( رۆئەچن لە دنیای تۆڕە كۆمەاڵیەتییەكاندا 
لەدەست  فرسەتەكانیان  لە  زۆرێك  بێگومان  بە 
لەگەڵ  پەیوەندییەكانی  بەهێزكردنی  بۆ  دەدەن 
و  كێشە  چارەسەركردنی  و  هاوسەرەكەیدا 
كێشەو  لە  گوێگرتن  و  ژیانیان  گۆڵەكانی  و  گرێ  
وادەكات  ئەمانە  هەموو   ... دڵتەنگیەكانیان 
هاوسەرەكەت هەست بە تەنهایی و گرنگی پێنەدان 
بكات و متمانە بەخۆبونی الوازبێت و گومانی بۆ 
ئەتوانێت  لەمانە  هەریەك  دواجار  بێت،  دروست 

پایەكانی ژیانی ژن و مێردایەتی تێك بشكێنێت.
لەتیفیان و هاوكارەكانیان لە لێكۆلێنەوەیەكیاندا 

ئەنجامیانداوە  خێزاندار  ژنی   402 لەسەر  كە 
دەركەوتوە كە ئینتەرنێت پەیوەندیەكی راستەوخۆی 

هەیە بە ته القی عاتفی لەنێوان ژن و مێردەكان. 
و  ژن   50 لەسەر  كە  تردا  لێكۆلینەوەیەكی  لە   
هاوسەرانەی  ئەو  دەركەوتووە  ئەنجامدراوە،  مێرد 
رۆچوون لە تۆرە كۆمەاڵیەتیەكاندا هەر )5( پایەی 
)تێڕوانین،  لە  بریتین  كە  پەیوەندیان  مەهارەتی 
ئازایەتی  گوێگرتن،  مەهارەتی  كەالمی،  مەهارەتی 
بڕیاردان، بەڕێوەبردنی هەیەجان( كاریگەری نەرێنی 

جێدەهێڵن لەسەری پەیوەندی ژن و مێردایەتی.

خیانەتی ژن ومێرد
خیانەت بابەتێكی زۆر راچڵەكێنەرە بە نیسبەت 
هاوسەران و خێزانەكانیان، پەیوەندی نهێنی یەكێك 
یان هەردوو هاوسەر لەگەڵ كەسێكی تردا كە رەنگە 
پەیوەندییەكە جەستەیی و جنسی یان تەنها عاتفی 
بێت، ببێتە هۆی هەڵوەشانەوەی خێزانێك. رۆستایی 
بە  توێژینەوەیەكیاندا  لە   )2015( هاوكارەكانی  و 
وەك  نوێكانی  تەكنەلۆجیا  )كاریگەری  ناونیشانی 
» ئینتەرنێت، سەتەالیت، مۆبایل« لەسەر خیانەتی 
عاگفی هاوسەران و هۆكاری كاریگەر لەسەریان( 
كە لەسەر 120 كەسی خێزاندار ئەنجامیان دابوو، 
هەیە  ڕاستەوخۆ  پەیوەندییەكی  كە  دەركەوت 
بەو  تەكنەلۆجیایانە،  ئەو  بەكارهێنانی  لەنێوان 
و  مۆبایل  و  سەتەالیت  زیاتر  هەتا  كە  مانایەی 
ئینتەرنێت بەكاربهێنن رێژەی خیانەت زیاتر دەبێت.

چاولێكەری كوێرانە
گەنجانیش  لە  زۆرێك  و  نەوجەوانان  و  مندااڵن 
فیلمەكان  زنجیرە  و  فیلم  كاریگەری  ژێر  دەكەونە 
زۆرجار  كاریگەرییە  ئەم  دەكرێن،  پەخش  كە 
پاڵەوانە  كوێرانەی  الساییكردنەوەی  ڕادەی  دەگاتە 
وەهمیەكان و ئەنجامدانی خراپەكاری و تاوان. ئەم 
الساییكردنەوە لە دەرەنجامی گۆشەگیری و دووری 
منداڵ و گەورەكانە لەیەكتر لەروی عادات و تەقالید 
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كۆنتروڵی  الوازی  رەفتارەوە،  و  بیركردنەوە  و 
گەورەكان بەسەر ئەم ژینگەیەدا، ئینتەرنێت رۆلێكی 
كۆپیكردنی  و  الساییكردنەوە  لە  هەیە  گەورەی 
ناودارەكان  كەسایەتییە  كەوتی  و  هەڵس  و  ستایل 
كوردستاندا  لە  بۆنموونە  بەكارهێنەرانی،  لەسەر 
توێژینەوەیەك دەریخستووە كە 88% ی ئەو گەنجانەی 
كە 4-6 ساڵە ئینتەرنێت بەكاردێنن هەڵس و كەوت 
و ستایلی جلو بەرگی كەسە ناودارەكان كاریگەری 
هەبووە لەسەریان، كە ئەمەش دەچێتە چوارچێوەی 
كەسایەتیانە  ئەو  چونكە  كوێرانە،  السایكردنەوەی 
بۆ  رەفتاریان  و  بەرگ  و  جل  ستایلی  لە  زۆرێك 
كۆمەڵگای خۆیان گونجاوە، نەك كۆمەڵگای كوردی. 
زانستی  بواری  توێژینەوەكانی  لە  هەروەها زۆرێك 
لە  زۆرێك  كە  ئەكەنەوە  ئەوە  ڕاستی  پشت  تاوان 
لە  دەدەن  ئەنجامی  نەوجەوانان  كە  تاوانەكان 
فیلمەكانەوە  زنجیرە  و  فیلم  كوێرانەی  چاولێكەری 
تەلەفزیۆنەكانەوە  لە  كە  گرتووە  سەرچاوەی 
هەوڵ  زۆركات  نەوجەوان  چونكە  سەیردەكرێن، 
دەدات ڕۆڵی پاڵەوانێك ببینێت كە لە فیلمێكدا دیویەتی 
نەوجەوانە كچەكان  یان  ئەبێت،  تاوانێك  تووشی  و 
دەكەونە  رۆمانسیەكانەوە  فیلمە  زنجیرە  بەهۆی 
كێشەی  كە  درۆینەوە  خۆشەویستییەكی  داوی 
خێزانی لێ  دروست دەبێت و هەندێك جار كوشتنی 
لێدەبێتەوە. هەروەها سەتەالیت و ئینتەرنێت وادەكات 
بەراورد  تواناكانی  و  نەبینێت  خۆی  شتەكانی  تاك 
بكات بە توانای كەسایەتی دنیای مەجازی و توشی 
نائومێدی و هەندێك جار نەخۆشییە دەروونییەكانی 

وەك خەمۆكی ببێت.

كەسایەتی دوو الیەنە
رۆچونی  و  ئینتەرنێت  بە  تاك  بونی  مەشغوڵ 
تاك  وادەكات  نەخوازراو  پیالنی  هەستی  و  تیایدا 
بكات،  دروست  بۆ خۆی  واقعی  نا  كەسایەتییەكی 
تۆڕە  ناو  دەچێتە  نەخوازراوەوە  ناوی  و  وێنە  بە 
كۆمەاڵیەتییەكانەوە بە مەبەستی بەستنی پەیوەندی 
یان  بەرامبەر،  رەگەزی  لەگەڵ  خۆشەویستی 
ئەم  كەسایەتییەكان،  لەكەداركردنی  و  دزیكردن 
كارانە ئەكرێت لەرێی مۆبایلیشەوە ئەنجام بدرێت 
تەلەفونی  پەیوەندی  بەهۆی  مەبەست  هەمان  بە 

لەگەڵ كەسایەتییە ناسراو و نەناسراوەكاندا.

الدانی ئەخالقی
و  فیلم  زنجیرە  و  پۆرنەكان  فیلمە  پیشاندانی 
یان  ئاسمانیەكانەوە  كەناڵە  لە  تایبەتەكان  بەرنامە 
هەیە  گەورەی  یەكجار  رۆڵێكی  ئینتەرێتەوە،  لەرێی 
نەوجەوانان،  و  گەنجان  ئەخالقی  الدانی  لەسەر 
یان  مۆبایل  لەرێی  زۆرێكیان  كە  بەشێوەیەك 
داونلۆدیان  ئەتوانن  ئاسانی  بە  كۆمپیوتەرەكانیانەوە 
بكەن و لە ناو خوێندنگاكاندا پیشانی یەكتری بدەن و 
ئاڵوگۆری پێ بكەن، ئەم جۆرە ئیشە لەسەرەتادا زۆر 
ئاسایی  دواتر  بەاڵم  دەدەن،  ئەنجامی  شەرمەوە  بە 
دەبێتەوەو دەگەنە رادەی هۆگربوون پێیەوە، هەروەها 
لەرێی فیلم و بەرنامەكانەوە رەواجێكی چاك دەدرێت 
نێرگەلە  بە جۆرەها مەشروباتی كحولی و جگەرەو 
ئەمجۆرە  كە  وەهمی،   و  ناڕاست  خۆشەویستی  و 
ڕەفتارانە كاریگەری گەورە دادەنێت لەسەر تێكچونی 

رەفتار و ئەفكاری تاكەكان و شیرازەی خێزان.

پیاو ژنێك دەهینێت بۆ ئەوەی واز لە تەواوی ژنان 
بێنێت، كەچی واز لە ژنەكەی دەهێنێت بۆ ئەوەی دوای 

ژنانی تر بكەوێت و ژنەكەی خۆی لەبیر بكات.

;
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كاریگەری لەسەر منداڵ

زۆری  كاریگەری  مندااڵنەوە  الیەن  لە  ئینتەرنێت  بەكارهێنانی 
كە  ئەكەن  مندااڵن  دڵەراوكێی  لە  باس  توێژەران  لەسەریان،  هەیە 
كە  خەویشیان  تێكچونی  دەبێت،  تووشیان  ئینتەرنێتەوە  بەهۆی 
دواجار ئەمانە كاریگەری لەسەر پرۆسەی خوێندنیان دەكات، ئەمە 
جگە لە دووركەوتنەوەی مندااڵن لە ئەنجامدانی هیوایات و یاری و 

چاالكیەكانیان لەگەڵ مندااڵنی هاورێیان.
عزیمی و شكر خواه)2014( لە توێژینەوەیەكیاندا بەناونیشانی 
)منداڵ، تەكنەلۆجیا و پەیوەندی بەرامبەر( بۆیان دەركەوتووە كە 
تەكنەلۆجیا كاریگەری بەرچاوی هەیە لەسەر بەكارهێنەرەكانی 
كە منداڵ یەكێكە لەوانەو كاریگەری بۆسەر ئەم چینە زۆر زیاتر 
و مەترسیدارترە، بۆیان دەركەوتووە كە تەكنەلۆجیا بینراو و 
بیستراوەكان زیاتر كاریگەری خراپیان هەیە وەك لەوانی تر. 
تەكنەلۆجیا  توانیویەتی زۆربەی زۆری سیفەتی  ئینتەرنێت كە 
لەخۆیدا كۆبكاتەوە و جەزابیەتێكی زیاتری هەبێت بۆ منداڵ و 
نەوجەوانان، سەرەرای خاڵە ئەرێنیەكانی بووە بە مەترسیەكی 
گەورە و جدی لەسەر ژیانی مندااڵن، بۆیە ئەم بابەتە بووەتە 
كەمكردنەوەی  و  چارەسەركردنی  بۆ  و  جیهانی  كێشەیەكی 

كاریگەری خراپی دەستپێشخەری و هەوڵ دراوە.
زۆرلە  كەرێژەیەكی  دەرەنجامەی  ئەو  ئەگەینە  دواجار 
ئەنجامدانی زۆرێك  بۆ  پێداویستی گرنگن  ئەمڕۆ  تەكنەلۆجیای 
لە ئەركەكان، ئیمەی مرۆڤ ناتوانین ئینكاری ئەم بابەتە بكەین 
و خۆمانی لێدوربخەینەوە، بەڵێ  بۆمان دەركەوت كە تەكنەلۆجیا 
باوەكانی سەردەم كاریگەری زۆر خراپی هەیە لەسەر خێزان 
كاتێكدا سوودگەلێكی زۆریان  لە  كێشەكانی  تەشەنەسەندنی  و 
هەیە، بەاڵم بۆ ئەوەی سوودمەندبین لە باشیەكانی و زیانەكانی 
دروستە  مامەڵەكردنی  فەرهەنگی  بە  پێویستمان  كەمبكەینەوە 
و  كۆنترۆڵكردن  چۆنیەتی  فێربوونی  و  داهێنانە  ئەم  لەگەڵ 

بەكارهێنانیان لە الیەن تاكەكانی خێزان و كۆمەڵگاوە.
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عبر  )2017(.التكنولوجيا  نسرين  اللواتى،   -1
االهرام  مجلة  نهاية مجهولة.  و  مثيرة...  بداية  العصور: 

للكومبيوتر و النترنيت و االتصاالت.
االجتماعية  فاضل)2014(.االثار  دانا  محمد،   -2
رسالة  الشباب.  على  االنترنيت  الستخدام  والثقافية 

الماجستيرفى االجتماع.جامعة بيروت العربية.
عظيمى، محمد حسن؛ شكرخواه، يونس)2014(.    -3
كودك، رسانة و ارتباط متقابل.فصلنامة علوم و فنون 

مديريت اطالعات، سال 1،شمارة1، صفحة 94-69.
عادل)2013(.  يوسف،  طاوس؛  وازى،  خوجه   -4
وسائل التكنولوجيا الحديثة و تأثيرها على االتصال بين 
األباء و األبناء )االنترنيت و الهاتف النقال نموذجا(. البحث 
للملتقى الوطنى الثانى حول: االتصال و جودة الحياة فى 

االسرة، جامعة قاصدى مرباح.
خانوادة  موفقيت  منصورة)2013(.  زارعان،   -5
و تأثير خانوادةى جهت ياب در ان. فصلنامة شوراى 

فرهنطى اجتماعى زنان و خانوادة،سال 15،شمارة 59.
6-  زارع نذاد، حميدة زادة)2015(. رابطةى بين 
زناشويى. زندطى  كيفيت  با  نوين  اجتماعى  شبكةهاى 
و  ها  كنفرانس  مقاالت  تخصصى  سيويليكا)ناشر 

ذورنالها(.
 .)2013( صباح  سليمانى،  نورالدين؛  زمام،   -7
العملية  فى  استخداماته  و  التكنولوجيا  مفهوم  تطور 

التعليمية. مجلة علوم االنسانية واالجتماعية.العدد 11.
فرنوش؛  زراعتى،  بديهى  مرتضى؛  روستاي،   -8
بررسى  زينب)2015(.  زادة،  رجب  الهة؛  ثوراكبريان، 
تأثير رسانةهاى نوثديد)اينترنت، ماهوارة و تلفن همراة( 

بر خيانت عاطفى زوجين و عوامل موثر بر ان. مجلة 
اصول بهداشت روان، سال 18، صفحة 419-23.

اقليما،  مليحة؛  عرشى  مريم؛  لطيفيان،   -9
طالق  با  اينترنت  بة  اعتياد  ارتباط  مصطفى)2017(. 
مجلة   .1395 سال  ىر  شهر  نتأهل  زنان  ىر  عاطفى 

دانشطاه علوم ثزيشكى رفسنجان، دورة16.
كوضكى، محبوبة؛ شيرى، طمهورث؛ مظفرى،   -10
افسانة)2016(. مقايسة ميزان مهارتهاى ارتباطى زوجين 
در شبكةهاى اجتماعى و تأثير ان بر رضايت زندطى 
سال  الكترونيك،  روزنامةنطرى  فصلنامة  زناشويى. 

اول،شمارة 2. 
11-    Almeida, Gisela Da Silva )2009(. 

Les structures familiales, la famille: 
espèce sociale en voie de disparition?. 
Féderation des Association de parents de 
l›Enseignement Officiel.

12-   Sazali,Abdul Wahab; Raduan, 
Che Rose; Suzana, Idayu Wati   Osman.
)2012(. Defining the concepts of 
Technology and Technology transfer: A 
literature analysis. international business 
Research,vol.5.no.1.

13-Villegas, Alessondra.)2013(. 
The influence of technology on family 
dynamics. Proceeding of the New 
York State communication association: 
vol.2012,article 10.

سه رچاوه كان:
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د. سەمەد ئەحمەد

و دەروونناسیی
ی پەروەردە

پۆر لە بوار
پس

تا لە زانكۆی سلێمانی
مامۆس

ئیرادەی الوان و سێ  كوچكەی

روەردەو 
خێزان، سیستمی پە

فێركردن، سیستمی سیاسی
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ئیرادەی  خاوەنی  بە  دەبن  چۆن  الوان  ئایا 
خۆیان؟ ئەم پرسیارە ئەگەرچی تا رادەیەك كۆن 
بۆ  ئاماژەیە  خۆیدا  لە  خۆی  بەاڵم  تەقلیدییە،  و 
ئەوەی كە الوانی ئێمە، وەكو زۆربەی توێژەكانی 
خۆیان  ئیرادەی  خاوەنی  هێشتا  كۆمەڵ،  تری 
نیین، ئەگەر وانەبوایە، دەمانپرسی: الوان چۆن 

بوون بە خاوەنی ئیرادە؟
ئیرادەی  خاوەنی  الوان  دەڵێین:  كاتێك 
دركمان  هەمووالیەكمان  دەبێت  نیین،  خۆیان 
بەوەكردبێت كە ئیرادە لە مرۆڤدا وەكو بەشێك 
لە سروشتی مرۆڤ، لەگەڵ لەدایكبووندا لە دایك 

دەبێت و گەشە دەكات و پێدەگات.
مجرۆ  و  ئیرادە  بێ  مرۆڤێكی  كاتێك  كەواتە 
كەسە  ئەو  كە  بزانین  دەبێت  ئەوا  دەبینین، 

بەشێوازی جیاجیا بێئیرادە كراوە.
و  بینین  رۆڵ  ئیرادە،  لە  مەبەستمان 
ترە  كارلێكردن و زۆر چاالكی  خۆسەلماندن و 

لە كۆمەڵدا..
پێكهاتەكانی  زۆربەی  وەكو  ئیرادەش 
خێزانی  پەروەردەی  بەرهەمی  مرۆڤ،  تری 
كۆمەاڵیەتییە و لە ژێر كاریگەری و پاڵەپەستۆی 

ژینگەی دەوروبەردایە...
پەروەردەی  بە  پەیوەندی  بڵێم:  روونتر   
سیاسیی و كۆمەاڵیەتییەوە هەیە، چونكە ئیرادە 
لەژینگەی كۆمەاڵیەتیدا نەبێت نە گەشە دەكات، نە 
هیچ مانا و كاریگەرییەكی دەبێت.. چۆن نەمامێك 
ئەگەر ئاوی لێببڕێت، لە جێی خۆیدا سیس دەبێت 
بە  ئاوها،  ئیرادەش  و دەژاكێت و هەڵدەوەرێت، 
بێ  ژینگەی كۆمەاڵیەتی پێناگات و مەزن نابێت..

یان  ناوەندێك،  لە  زیاتر  وایدەبینین  ئێمە 
دامەزراوەیەكی كۆمەاڵیەتی و سیاسیی، الوانی 
پێش  پێویستە  بۆیە  كردووە،  ئیرادە  بێ  ئێمەی 
الوان  ئایا  كە  بدەینەوە  ئەوە  وەاڵمی  ئەوەی 
چۆن دەبن بە خاوەنی ئیرادەی خۆیان، پرسیار 

لەوەبكەین ئایا چ دامەزراوەیەك، یان ناوەندێكی 
سیاسی و كۆمەاڵیەتی الوانی ئێمەی بێ ئیرادە 

كردووە؟
و  دایك  نادروستی  پەروەدرەی  و  خێزان 
ئەوەی  مایەی  بۆتە  كە  ژینگەیە  یەكەم  باوك، 
الوانی ئێمە )كوڕ و كچ( بە گشی بێ ئیرادە و نا 

چاالك و كەلەال بكات..
 )كچ( لە كۆمەڵگای دواكەوتووی تەقلیدیدا، بە 
بەراورد لەگەڵ كوڕدا كەسی پلە دووە، لەگەڵ لە 
ئیرادە  بێ  دایكبوونیدا سەركوێر و دەستاژۆ و 
قسە  كە  ئەوەی  لەسەر  رادەهێنرێت  دەكرێت، 
نەكات و شەرمن بێت.. كاتێكیش گەورە دەبێت، 
تەواوی  و  بنەماڵە  و  خێزان  شەرەفی  دەبێتە 
نێرینەی خێزان و بنەماڵە دەبێت لە پارێزی ئەو 
شەرەفەدابن، بەم بیانووەوە، باوك وبراو ئامۆزا 
و هەموو )زا( كانی تریش مافی دەستێوەردانیان 

لە ژیانی تایبەتی ئەو كچەدا دەبێت.
بارەی  لە  قسەكردن  ئەوهادا  ژینگەیەكی  لە 
و  ناسین  دەورووبەر  و  خۆناسین  و  ئیرادە 
لە  جگە  و...هتد،  كۆمەاڵیەتی  چاالكی  نواندی 
چەند مەسەلەیەكی گاڵتەجاڕی هیچی تر نابێت. 
كوڕیش  كە  بزانین  دەبێت  دەڵێین،  ئەمە  كاتێك 
كۆمەڵگەوە  و  خێزان  الیەن  لە  تر  بەشێوەیەكی 

بێ ئیرادە كراوە. 
 لە كۆمەڵگای تەقلیدیدا )كوڕ( بەو سیفەتەی 
كە پارێزەری شەرەفی خێزانە، دەبێت نە ترس و 
جەربەزە و دڵرەق و قایم بێت، سڵ لە تاریكی و 
مار و مێروو و ئاگر و ئاسن نەكاتەوە! بە كورتی 
ئەوەندەی  نێردا  كەسێتی  لە  كۆمەڵگە  بڵێین: 
كەسی جەنگاوەری دەوێت، ئەوەندە كەسی عاقڵ 
خۆشەویستی  و  سۆز  خاوەن  و  میهرەبان  و 

ناوێت.
كۆمەڵگە بەگشتی و خێزان بە تایبەتی هەر لە 
منداڵییەوە كەسێتی راستەقینە لە كوڕ دەستێننەوە 
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و كەسێتییەكی درۆزنانە و موزەیەف و تەزویری 
منداڵی كوڕیش  لە راستیدا  پێدەبەخشن، چونكە 
وەكو هەر منداڵێكی تر، سڵ لە تاریكی دەكاتەوە، 
لە خشەی مار و مێروو دەترسێ ، خاوەنی سۆز 
و خۆشەویستییە، نەك دڵ رەق و دڵ پیس.. بەاڵم 
بۆ ئەوەی لە كۆمەڵدا ببێتە كەسێكی جێی متمانە 
و خاوەنشكۆ، دەبێ خۆی و خەڵكی بخەڵەتێنێت 
و خۆی بە ئازا و دڵ رەق و چاونەترس بداتە 
قەڵەم... لێرەوەیە كە نێرینە بە گشتی لە كۆمەڵگە 
هیچ  خاوەنی  كە  لەوەی  جگە  دواكەوتووەكاندا 
ئیرادەیەك نییە، هەروەها كەسێتییەكی دووڕوو 

و دووفاقیشی هەیە..
جگە لە خێزان، هەروەها سیستمی پەروەردەو 
بێ   لە  هەیە  گەورەی  رۆڵی  فێركردنیش 
ئیرادەكردنی الواندا. چونكە سیستمی پەروەردە و 
فێركردن یەكێكی ترە لەو فاكتەرانەی راستەوخۆ 
رۆڵ و كاریگەری هەیە لەسەر ئیرادەی مرۆڤ 

بەگشتی و الوان و خوێندكاران بە تایبەتی.
 ئاشكرایە كە سیستمی پەروەردە و فێركردن 
كاریگەری راستەوخۆی هەیە لەسەر پێگەیاندنی 
مرۆڤ،  بیركردنەوەی  و  هۆشیاری  و  كەسێتی 
چونكە لە هەر واڵتێكدا ئەگەر سیستمی پەروەردە 
و فێركردنێكی دروست و مرۆڤانە هەبێت، ئەوا 
و  خزمەتگوزار  و  ئاشتیخواز  تاكێكی  دواجار 
ئیرادە  خاوەن  ژیری  و  لێبووردە  و  كاریگەر 
كە  ناگەیەنێت  ئەوە  ئەمەش  هاتووە.  بەرهەم 
ئیرادە تەنها لەژێر كاریگەری سیستمی پەروەردە 
وفێركردندایە و بەس و هیچ فاكتەرێكی تر وازی 
لەم  نەخێر، مەبەستمان  ناكات.  لەم مەسەلەیەدا 
دەربڕینە ئەوەیە كە دەشێ  و دەكرێ  ئیرادە لە 
مرۆڤدا وەكو جەستە و عەقڵ و رۆح پەروەردە 

بكرێت.

لە  شێوازێك  لە  زیاتر  كە  ئاشكرایە  وەك   
پەروەردە و فێركردن هەیە، كە ئێمە لێرەدا تەنها 

ئاماژە بە دوو جۆریان دەكەین:
 یەكەم: پەروەردەی ئازاد و سەربەخۆ.

 دووەم: پەروەردەی گوێڕایەڵی و بێدەنگبوون 
و جێبەجێكردن و ملكەچی، كە وەكو یەك، بەاڵم 
لەسەر  كاریگەرییان  یەكتری  لە  جیاوازیش 
پێگەیاندن هەیە، یان زەلیلكردن و مراندنی ئیرادە 

لە مرۆڤدا.
 یەكێك لە بنەما سەرەكییەكانی پەروەردەی 
و  پرسیاركردن  و  دیالۆگ  سەربەخۆ،  و  ئازاد 
جیاوازی  قبوڵكردنی  و  ئەودیی  رای  رێزگرتنی 

فیكر و... هتد یە.
لە سایەی سیستمێكی  ئیرادە  كە  ئاشكرایە   
ئاوهادا، پێدەگات، مەزن دەبێت و مرۆڤ دەكاتە 

خاوەنی كەسێتییەكی تەندروست لە كۆمەڵدا.
 جۆری دووەم لە پەروەردە كە لەسەر بنەمای 
گوێڕایەڵی كوێرانە و بێدەنگبوون جێبەجێكردنی 
پرسیار  نەبوونی  و  فكر  زەلیلكردنی  و  فرمان 
و  لێسەندنەوە  مایەی  دەبێتە  بونیادنراوە، 
دواجاریش مراندنی ئیرادە لە مرۆڤدا، چونكە ئیرادە 
پێش ئەوەی هەرچییەك بێت، پرسیاركردنە. هەر 
لە ڕێگەی پرسیاریشەوەیە كە مرۆڤ دەتوانێت 
باشتر  دەوروبەری  و  پێكهاتەكانی  و  خۆی 
جیاكەرەوەی  خاڵی  لە  یەكێكە  ئەمەش  بناسێت. 

نێوان مرۆڤ و هەر گیانلەبەرێكی تر.
و  پەروەردە  سیستمی  بابپرسین:  ئێستا   
فێركردن و خوێندنی كوردستان لە كام جۆریانە؟
جۆری  لە  بەداخەوە  كە  وایدەبینین  ئێمە   
زۆربەی  ئێستاش  هەتا  چونكە  دووەمیانە، 
بە  ئەوەندی  ئێمە  پەروەردەكارانی  و  مامۆستا 
فێرخوازان دەڵێن )بێدەنگ بن(، نیو ئەوەندە ناڵێن 
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)پرسیار بكەن(.
زۆر  كوردستان،  لە  پەروەردە  سیستمی   
ئەگەر  عەسكەرییەوە،  سیستمی  لە  نزیكە 
و  )پشووبدە(  قاچەكانی  بە  و  پێوە  بە  سەرباز 
)وریابە( ی پێبكرێت، ئەوا قوتابیان لەسەر ریحلە 
)پشووبدە(  دەستەكانیان  بە  و  دانیشتن  بە  و 
قوتابیان  ریزبوونی  پێدەكرێت..  )وریابە(یان  و 
یەك  قسەكردنی  و  ئەمركردن  و  ساحە  ناو  لە 
الیەنەی بەڕێوەبەری قوتابخانە و دواجاریش بە 
بۆ  قوتابیان  دووی  دوو  رێخستنی  بە  بێدەنگی 
ناو پۆل، زۆر لە ساحەی عەرەزاتی سەربازگە 
دەچێت كە چۆن فەرماندە ئەمر بە سەربازەكان 
دەكات بۆ پێشەوە بچن، راوەستن، بەالی راست، 

یان بە چەپدا وەرگەڕێن!
و  گوێڕایەڵ  مرۆڤ  لەمجۆرە،  پەروەردەی   
ملكەچ و موتیع دەكات، بەاڵم لە بەرامبەردا ئیرادە 
رۆڵبینینی  و  چاالكیی  و  قسەكردن  توانای  و 

لێدەسەنێتەوە.
لەمجۆرەی  پەروەردەی  شێوازی  لە  جگە   
مامۆستا و پەروەردەكاران، هەروەها ناوەرۆك 
بۆ  پرۆگرامەكانی خوێندنیش هۆكارێكی ترن  و 
بێئیرادەكردنی الوان و خوێندكاران، بە تایبەتی 
سیستمی  چونكە  ئامادەیی،  دوای  قۆناغی  لە 
سیستمی  ئەوەندی  كوردستاندا  لە  خوێندن 
تێگەیشتن  نیوئەوەندە  وانەكانە،  پێلەبەركردنی 

)سیستمی  و  خوێندن  عەمەلیكردنی  بە  و 
ئەزموونگەری - تجریبی(نییە.

ئیرادەی  مەزنبوونی  و  پێگەیاندن  بۆیە   
زانستی، لە سایەی سیستمێكی ئاوهادا، جگە لە 

مەسەلەیەكی گاڵتەجاڕی هیچی دی ناگەیەنێت.
جگە لەخێزان و سیستمی پەروەردەو خوێندن، 
سیستمی سیاسیش رۆڵی هەیە لە دروستبوون، 

یان مراندنی ئیرادە لەالی الوان. 
چاالكی  لەنواندنی  بێت  بریتی  ئیرادە  ئەگەر 
بەشداریكردن  هەروەها  كۆمەاڵیەتی،  سیاسی و 
ئەوا  كاربەرێوەبردن،  لەخزمەتگوزاری و 
هەیە  كاریگەری  سیاسی  سیستمی  راستە وخۆ 
هەر  دی  بەمانایەكی  ئەمانە،  هەموو  لەسەر 
سیستمی سیاسییە لەواڵتدا ئەوە دیاری دەكات 
كە تاك چەندە ئازادە لە بیركردنەوەو رۆڵبینین 

لە كۆمەڵدا.
وەك ئاشكرایە كە سیستمی سیاسی لە فۆرم 
وناوەرۆكدا زیاتر لە شێوەو شێوازێكی هەیە، كە 
دەتوانین بۆ دوو جۆری گشتی پۆلێنیان بكەین: 

یەكەم: سیستمی دیكتاتۆری. 
دووەم: سیستمی دیموكراتی.

بەهەموو  دیكتاتۆریدا،  سیستمی  لە 
شێوەكانییەوە، دەوڵەت خاوەنی ئیرداەیە و تاك 
لە پەراوێزدایە، هەر دەوڵەتە ئەوە دیاری دەكات 
چاالكی  شێوەیەك  بەچ  و  چۆن  تاكەكان  كە 

خێزان و پەروەدرەی نادروستی دایك و باوك، یەكەم 
ژینگەیە كە بۆتە مایەی ئەوەی الوانی ئێمە )كوڕ و كچ( 

بە گشی بێ ئیرادە و نا چاالك و كەلەال بكات.. 

;
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سیاسی و رێكخراوەیی بنوێنن. 

تاكەكەس  ئاوهادا  سیستمێكی  سایەی  لە 
پێیخۆش بێت یان نا، دەبێت بۆ ئیرادەی دەوڵەت 
ئەگەر  بكات،  كەچ  مل  واڵت  گشتی  وسیاسەتی 
دەدرێت،  سزا  شێوە  توندترین  بە  وانەكات 
ئیرادەی الوان بۆ خۆناسین و دەوروبەرناسین 
لە سایەی سیستمێكی سیاسی ئاوهادا لە نزمترین 

ئاستدا دەبێت. 
سیستمی  سایەی  لە  بەپێچەوانەوە،  بەاڵم 
دیموكراتیدا تاك لەیەك كاتدا چەندە كار لێكراوە، 

لەوە زیاتر كاریگەرە. 
نەك هەر ئەمە، بەڵكو سیستمی سیاسی وزەو 
توانای خۆی لە ئیرادەی تاكەكانییەوە بەدەست 

دەهێنێت. 
پێیان  دیموكراتی  سیستمی  دەسەاڵتدارانی 
وایە تاك چەندە لە بیركردنەوەو رەفتار و چاالكی 
سیاسی و كۆمەاڵیەتی و رێكخراوەیی دا خاوەنی 
سیستمە  ئەو  ئەوەندە  بێت،  ئازادی  و  ئیرادە 
خاوەنی  دەبێتە  و  دەبێت  ئازاد  زیاتر  سیاسییە 

ئیرادە. 
لێرەدا ئیرادەی تاك دەبێتە ئیرادەی دەوڵەت 

 و بەپێچەوانەشەوە هەر راستە. 
كە  چین  میكانیزمانە  ئەو  بابپرسین:  بەاڵم 
دەوڵەت و دەسەاڵتی سیاسی دەیگرێتە بەر بۆ 
گەشە پێدانی زیاتری رۆڵبینین و چاالكی نواندنی 

الوان كە دەكاتە ئیرادە لە مرۆڤدا؟
هەمە  و  رەهەند  فرە  پرسیارە  ئەم  وەاڵمی 

لە  بریتیە  بڵێن:  دەتوانین  كورتی  بە  الیەنەیە، 
چارەنووسسازەكان  پرسیارە  وەاڵمدانەوەی 
جێبەجێكردنی  و  كێشەكان  هاتنی  بەتەنگەوە   و 
والوان  بەگشتی  تاكەكان  داخوازییەكانی 

بەتایبەتی. 
وەاڵمی  سیاسی  دەسەاڵتی  ئەگەر 
وەك  ئەوا  نەداتەوە،  الوان  داخوازییەكانی 
دەسەاڵت  دژی  لە  الوان  پەرچەكردارێك، 

هەڵوێست وەردەگرن. 
وەرگرتن و  هەڵوێست  ئەم  كە  بزانین  دەبێت 
هۆكار،  نەك  ئەنجامە  وەستاندنەوەیە  دژ 
نەك هۆكاری  پەراوێز خستنی الوانە،  ئەنجامی 
هەندێجار  كە  نابەرپرسیاریەتی  و  ئاژاوەگێڕی 
دەسەاڵتی سیاسی تۆمەتی لەم جۆرە دەدەنە پاڵ 
توێژێكی یاخیبوو و پەراوێزخراوی وەك الوان. 
پەراوێز  تەواو  الوان  كوردستان،  لە  لێرە، 
لە  گوێ  پێویست  وەكو  هەرگیز  خراون  و 
لە  داخوازییەكانیان،  لە  پرسیارەكانیان، 
جێبەجێكردن  و  جای  چ  نەگیراوە،  كێشەكانیان 
بەدیهێنانی ئاوات و ئامانجەكانیان، بەپێچەوانەوە، 
بەچڕی  زۆر  كوردستان  لە  سیاسی  سیستمی 
كردووە،  الوان  ئیرادەكردنی  بێ  لەسەر  كاری 
بۆیان  ئەگەر  كوردستان  لە  الوان  بۆیە  هەر 
بۆیان  ئەگەریش  بەجێدەهێڵن،  نیشتمان  بلوێت، 
بێ  و  سەرگەردان  كوردستان  لە  ئەوا  نەلوێت 
ئیرادە چاوەڕوانی چارەنووسی نادیاری خۆیان 

دەكەن! 
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و  ڕە وت  هە ر  و،  جیاوازە   بابە تە   لە م  لێكۆڵینە وە   ڕوانگە ی 

ئە و  و  تێگە یشتن  و چۆنیە تی  دنیابینی  لە چوارچێوە ی  گرۆیە ك 

دە كات،  بۆ  لێكدانە وە ی  دە كات  پە یڕە وی  ڕێبازە ی  یان  مە نهە ج 

ە  ئارا و، ئە م بابە تە ش 
جیاواز دێت

ێرە وە  ئاڕاستە  و تێگە یشتنی 
ل

لە  هە مان بازنە دا خۆی دە بینێتە وە .

توندوتیژی 
لەسەر بنەمای جیاوازی ڕەگەزیی 

لە ڕۆژهەاڵتی ناوڕاست

كەنار كه مال محه مه د

سلێمانی  زانكۆی  كۆمەڵناسی،  بەشی  مرۆییەكان،  زانستە  كۆلێژی  دەرچوی 

چەندین  ئافرەتان.  بواری  چاالكوانی  و  كۆمەاڵیەتی  توێژەری   .20
13 ساڵی 

منااڵن،  )ئافرەتان،  لەبوارەكانی  هەیە  باڵوكراوەی  وتاری  و  چاوپێكەوتن 

ونەكراوەیە سەبارەت بەئافرەت.
( توێژینەوەی باڵ

هەرزەكار(. خاوەنی )دوو
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توندوتیژی ئەو دیاردەیەیە هەر لەدێر زەمانەوە 
و  مێژوونووسان  گرتووە،  مرۆڤایەتی  بەرۆكی 
كردەی  یەكەمین  كۆمەاڵیەتی  بواری  زانایانی 
جەنگی  بۆیەكەمین  دەگەڕێننەوە  توندوتیژی 
بكوژیە  ئەم  قابیل( كە  )هابیل و  نێوان  مرۆڤایەتی 
وەك تۆ و سەرەتایی كردەی توندوتیژی ناوزەند 
لەچەندین  توندوتیژی  كردەكانی  دواتر  دەكرێت، 
وێناو دۆخی جیاجیادا بەپێی گۆڕانی دۆخ و زەمان 
بەرامبەر  توندوتیژی  هاوكات  بینیوەتەوە،  خۆی 
كەهەركردەیەك  ناسێنراوە  بەوە  بەئافرەتان 
ئازاردانی  بۆ  سەربكێشێت  ئافرەت  بەرامبەر 
هەرجۆرە  یان   ،) دەرونی()جنسی  )جەستەیی() 
هەڕەشەكردن  لەشێوەی  ئەشكەنجەدانێك 
هێز  بەكارهێنانی  و  لێبونەوە  ڕق  بەتوندوتیژی، 
ئەم  و  بێـت  ئەگەر  لەمافەكانی  بێبەشكردن  یان 
كۆمەڵگە  یان  خێزان  لەچوارچێوەی  توندوتیژیانە 
توندوتیژییه   ئه وه   بێت  كارەكەیدا  شوێنی  یاخود 

به رانبه ر ئافره ت.)1(
هەربۆیە یەكێك لەدیاردە دیارەكانی پێشێلكاری 
جێندەری  لەتوندوتیژی  بریتیە  مرۆڤ  مافەكانی 
بۆئەو  ئاماژە  كەئەمەش  كۆمەاڵیەتی(،  لە)جۆری 
دەكات  بەدەستهاتووانە  كۆمەاڵیەتییە  جیاوازییە 
لەداب ونەریت  نێردایە،  كەلەنێوان ڕەگەزی مێ و 
و  هەل  و  ڕۆڵ  كە  كۆمەاڵیەتی  ڕۆشنبیری  و 
لەسەر  جیاواز  بەرژەوەندی  و  بەرپرسیاریەتی 
جیاوازی  مێ،  و  بەنێر  دەدات  ڕەگەزی  ئاستی 
نەریتی  و  داب  بەگوێرەی  كۆمەاڵیەتی  جۆری 
نێر  بەڕەگەزی  دەدات  زیاتر  هێزی  كۆمەاڵیەتی 
پێشێلكاری  بەشێوەیەك  مێ،  ڕەگەزی  لەسەر 
)جێندەری( دەدرێت،  ئەنجام  ئافرەت  مافەكانی 
كەپەیوەستە  تایبەتە  ڕەگەزی  پێناسەیەكی  ش 
) لە)جنس  جیاوازە  كۆمەڵگەوە،  ڕۆشنبیری  بە 
كەخەسڵەتی بایەلۆجی و فسیۆلۆجی جیاوازی مێ 
و نێرە، لەڕوانینی جێندەرییەوە جیاوازی بایەلۆجی 
بەاڵم  ئاساین،  و  سروشتی  پیاو  و  ژن  نێوان 

ئەوجیاوازیانەی كلتور لەنێوان نێر و مێ دروستی 
دەكات گرفتی توێژینەوەی جێندەرییە.

هەركردارێكی  جێندەریش  توندوتیژی 
كەپشت  كەسێك  ئیرادەی  دژی  ئازاربەخشە 
ئەبەستێت بەجیاوازی كۆمەاڵیەتی نێوان ژن و پیاو 
دەبێتەقوربانی.  مێینە  لەپەراوەكردنیدا  ومێ(  )نێر 

)2(
و  چەشن  بەواتای  مانادا  لەسادەترین  جێندەر 
ئەوەی  لەگەڵ  _مێ(دێت،  )نێر  مرۆیی  ڕەگەزی 
بەڕەگەزیی  دان  نایەوێ  لەماناكانیدا  لەیەكێ 
مرۆڤدا  زاوزێیەكانی  وئەندامە  مرۆڤ  بایەلۆژی 
بنێت، بەوپێیە كەئەم جیاوازییە نایەكسانی لەنێوان 
نێر و مێدا دروست دەكات، هەربۆیە ئەتوانین بڵێین 
ئەوپەروەردە  لەگەڵ  هەیە  دژیەكی  بۆچونە  ئەم 
لەسەر  ڕەگەزی  كەهەردوو  كۆنەی  نەریتییە 
هاوكات  تێداكراوە،  جیاكاری  و  پەروەردەكراون 
تێڕوانینی ئافرەتانی كۆمەڵگەی ڕۆژهەاڵتی لەسەر 
چەمكی  پێناسەكردنی  دامەزراندوە،  بوون  مێ 
بۆئەو  ئاماژەیە  ڕۆژهەاڵتی  نەریتی  لەدیدی  مێینە 
جار  هەندێك  و  جەستەی  كەلەڕووی  ئافرەتانەی 
نییە،  توانای خۆبەڕێوەبردنیان  عەقڵییەكان  بڕیارە 
بۆ پێویستییەكانی ژیانیان دەگەڕێنەوە بۆهاوكاری 
و بڕیارەكانی پیاو، هەربۆیە ئەم دیدی مێینەبوونە 
خودی  لەسەر  دەكات  دروست  سلبی  كاریگەری 
ئافرەتان لەدووبارە پڕۆسەی پەروەردەكردنەوەی 

كچانی داهاتوودا .
ڕۆژهەاڵتی  كۆمەڵگەی  سەیری  و  ئەگەربێت 
لەزۆرێك  كەكچن  مندااڵنەی  ئەو  دەبینین  بكەین، 
ڕوبەڕوی  ناوڕاستدا  ڕۆژهەاڵتی  لەشارەكانی 
منداڵیەوە  زووەكانی  لەقۆناغە  دەبنەوە،  جیاكاری 
و  هەڵوێست  بەهۆی  هەرزەكاری،  تاوەكو 
مومارەسەی زیان بەخشی وەك)خەتەنەی ئافرەت، 
تەنگپێهەڵچنینی  وەخت،  پێش  هاوسەرگیری 
پەیوەندی  مومارەسانەی  ئەو  هەروەها  سێكسی(، 
خۆراك>   لەدابەشكردنی  هەیە  بەتەندروستییەوە 
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ئەوا ڕێژەی ئەو كچانەی دەگەنە قۆناغی پێگەیشتن 
لەمەودایەكی  كەئەمە  كوڕان،  لەڕێژەی  كەمترە 
بەرفراوانی ئەو كۆمەڵگایانەدا جێبەجێ دەكرێت كە 
كوڕان بەباشتر دەبینن وەك كچان، بەچاوخشانێك 
نەبوونی  یان  پاراستن  یاساكانی  بەهەژاری 
زیاتر  ئافرەتان  ئەوا  یاسایانە  ئەو  جێبەجێكردنی 
دەبنەوە،  توندوتیژی  كردەكانی  ڕووبەڕووی 
لەزۆرێك  سێكسی،  توندوتیژی  بەتایبەتتر 
دەبنەوە  جیاوازیكردن  ڕوبەڕوی  لەناوچەكاندا 
و  فێركرد  لەپەروەردەو  سوودمەندبوون  لەهەلی 

ڕاهێناندا.)3(
لەسەر  جێندەریە  توندوتیژییە  ئەم  هاوكات 
ئاستی بێبەشبون و بەپلە یەكەمینكردنی  نێر بەسەر 
مێدا ئەپەڕێتەوە بۆ ئەو توندوتیژییە زیانبەخشانەی 
جێدەهێڵێت،  لەسەرئافرەت  قوڵ  ئازاری  كە 
بەرباڵوترین  چوارچێوەی  دەچێتە  كەئەمەش 
دەبێتەوە،  ئافرەتان  ڕووبەڕووی  كە  توندووتیژی 
ئەمجۆرەی  كە  زارەكییە(،  )توندووتیژی  ئەویش 
توندوتیژی  جۆری  بەترسناكترین  توندوتیژی 
هەستپێكراو  بەرجەستەكراو  كەشتێكی  دادەنرێت 
بەجێیهێڵێت  ئاشكرا  كەشوێنەواری  بەوپێیەی  نین، 
پێشكەوتوو  لەكۆمەڵگە  ئەمجۆرە  لەسەرجەستە، 
شوێنەواری  باڵوبۆتەوە،  زۆر  دواكەوتوەكاندا 
ژن  دەرونی  تەندورستی  لەسەر  ڕووخێنەر 
كەیاسا  لەوەدایە  ترسناكییەكەی  بەجێدەهێڵێت، 

ناتوانێت بەئاسانی دەریبخات و بیسەلمێنێت.)4(
ئەمڕۆ  بۆ  توندوتیژی  پێوانەكردنی  هەربۆیە 
بەڵكو سەربوردەی جۆرەكانی  نییە،  نوێ  كارێكی 
توندوتیژی )زارەكی، جەستەیی( لەمێژە لەكۆمەڵگە 
مرۆییەكاندا بوونی هەیە، زۆرێك لەو توندوتیژیانەش 
ڕۆژانە بەرچاودەكەون و تۆماردەكرێن لەخێزانەوە 
پەناگەیەكی  وەك  ماڵ  گەرچی  دەگرن،  سەرچاوە 
لێكدەدرێتەوە،  بەختەوەری  و  ئارامی  و  ئاسایش 
لەنێوان  بەهێز  ڕایەڵەیەكی  لەبنەمادا  خێزان  كە 
تاكەكاندا گرێ دەدات، كەوابەستەی خۆشەویستی 

بەوتاكانەی  دەبەخشێت  ویەكگرتوی  ڕێز  و 
و  برا  و  )باوك  كە  پێكهێناوە  خێزانیان  ئەندامانی 
لەسەربوردەی  بەشێك  بەاڵم  دایك(ە.  و  خوشك 
زۆربەی ئافرەتان توندوتیژی خێزانییە، كەئەمجۆرە 
نییە،  كۆمەاڵیەتی  نوێی  بەاڵیەكی  توندوتیژییە 
سەرەتاییەكانی  و  ناوڕاست  لەسەدەی  بەڵكو 
بەپیشەسازی بوندا توندوتیژی لەهەمبەر ئافرەتان 

شێوازێكی بەرباڵوی هاوسەرگیری بوو.)5(  
توندوتیژی  بۆجۆرەكانی  بەخوێندنەوەمان 
پێوانەی  ئامارانەی  ئەو  و  كۆمەڵگەكان  لەكۆی 
توندوتیژیان بۆكردوین ئەتوانین بڵێین: توندوتیژی 
زارەكی باوترین  و بەرباڵوترین جۆری توندوتیژییە 
بەرامبەر  نێر  ڕەگەزی  گشتی  كەبەشێوەیەكی 
ئەوەی  لەگەڵ  دەدات،  ئەنجامی  مێ  ڕەگەزی 
ئەمجۆرە  لەگەالندا  بەشێك  نەریتی  لەفەرهەنگی  
توندوتیژییە سزایەكی كۆمەاڵیەتی و یاسایی لەسەر 
ئاسەوارە  بەبینینی  لەیاساكانیشدا  هاوكات  نییە، 
بەژنان  بەرامبەر  توندوتیژی  جەستەییەكانی 
هۆشیاری  یاخود  دەگێڕێت،  سەرەكی  ڕۆڵی  یاسا 
ڕام  جۆرێك  ڕۆژهەاڵتیەكان  كۆمەڵگە  تاكەكانی 
زارەكی  توندوتیژی  كردەی  لەبەرامبەر  هێنراوە 
لەتاكەكان  هەندێ  ،هەروەها  هەڵدەبژێرن  بێدەنگی 
گەرچی  نابینن،  بەتاوان  ئاكارە  ئەمجۆرە  خودی 
دەروونی  لەسەر  گەورە  سلبی  كاریگەرییەكی 

بەرامبەر دروست دەكات.
كاردەكاتە  توندوتیژییە  ئەمجۆرە  هەربۆیە   
لەڕێی  ئه مه ش  خێزان،  و  تاك  سەردەروونی 
لەشكۆی  برینداردەكات و  ئەوزاراوانەی كەمرۆڤ 
دادەبەزێنێت، خۆی دەبینێتەوە له توندوتیژی دەنگ 
سوكایەتی  لەگەڵ  گفتوگۆدا،  لەكاتی  بەرزكردنەوە 
ەجۆرەها  جنێودان،  و  شكاندن  شكۆ  و  پێكردن 
كەمدەكاتەوە،  لەكەسایەتی  ئازاردان  هۆكاری 
توندتر  دەكرێت  زارەكی  توندوتیژی  لەڕاستیدا 
جەستەیی،  توندوتیژی  لەچاو  بۆبكرێت  حسابی 
لەبەرئەوەی ئەو ئافرەتە بەردەوام گوێی لەوشەكانی 
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)گەمژە، كەر، بێ مێشك ..هتد( دەبێتەوە، هەربۆیە 
ڕەنگە بگاتە ئاستێك كەباوەڕ بەخۆبوون لەدەست 

بدات .
تەمەندا  تێپەڕبو,نی  لەگەڵ  توندوتیژdیە  ئەم 
لەو شوێنانەی  بەتایبەتی  دەچێت،  زۆربون  بەرەو 
لەوناوچانەی  كەژێرخانی ڕۆشنبیری چاولێكەرییە 
بەغداد  خۆماڵییەكان  بەشە  بۆنموونە  عێراق، 
باشوریدا  لەناوڕاستی  بەتایبەتی  لەوپەڕیدان، 
كوردستان  لەهەرێمی  لەكاتێكدا   ،%36 بەڕێژەی 
سلێمانی  لەشاری  توندوتیژی  ڕێژەی  كەمترین 
تۆماركراوە بەڕێژەی 18%، هەروه ها لێكۆڵینەوەیەك 
كەشویانكردوە  ئافرەتانەی  ئەو  لەسەر 
توندوتیژی  دووچاری  66%ی  كە  دەریانخستوە 
سەردەكێشێت  كەهەندێكجار  بونەتەوە  قسەپێوتن 
لەسەر  لێكۆڵینەوەیەكیش  ئازارگەیاندن،  بۆ 
35%ی  كەلە  دەریخست  ناوماڵەكان  توندوتیژی 

ئافرەتان دووچاری قسەی نەشیاودەبنەوە.)6(
جگە لەداتا عێراقییەكان، چەند داتایەكی ترمان 
بەبەرەنگاری  تایبەت  لەیاساكانی  كەتووە  بەرچاو 
بەجۆری  كەئاماژە  )ئەردەن(  ژنانی  توندوتیژی 
بەزۆری  موماسەرەكردنی   و  توندوتیژی 
بۆنموونە  دەكەن،  ڕۆژهەاڵتییەكان  لەكۆمەڵگە 
دەرخستوە  ئەوەی  ئەردەنی  لێكۆڵینەوەیەكی 
كەڕێژەی لە58%ی ئافرەتان لەالیەن مێردەكانیانەوە 
دەبنەوە،  و جنێودان  ڕوبەڕووی سەرزەنشتكردن 
كەلە %3،25  ئەوەی خستەڕوو  تر  لێكۆڵینەوەكانی 
و  ڕابواردن  ڕووبەڕوی  ئوردونییەكان  ئافرەتە 
جنێوپێدان  كەلەگەڵیشیدا  دەبنەوە،  سوككردن 
بەرامبەر بەكەسانی تر بەڕێژەی 3،16% بووە، بەاڵم 
گۆكردن بەووشە خراپەكان بەڕێژە 15،1%بوو.)7(

دروستبوونی  هۆكارەكانی  ئەوەی  _لەگەڵ 
بڵێین  ئەتوانین  بەاڵم  جۆرن(  )فرە  توندوتیژی 
)نەبوونی( وەك سەرەكیترین هۆكار دادەنرێت لەناو 
خێزانەكاندا بەردەوام ڕێژەی تانەو قسە پێوتنەكان 
بەرزدەكاتەوە، بەهۆی ئەوەی كێشە ئابوورییەكان 

فشار دەخاتە سەر ئەوی تر و توڕەییەكەی بەسەر 
نەفەقەی  هەروەها  دەكاتەوە،  بەتاڵ  ژنەكەیدا 
ئەوەی  مافی  دیكەیە  دەروازەیەكی  ئابووری 
بەسەردا دەدات كەتوندڕەو بێت لەئاستیدا،  لەالیەكی 
ترەوە قبوڵكردنی ژنان بەو توندوتیژییە هۆكارێكی 
بژیەنێت،  مناڵەكانی  یان  خۆی  ناتوانێ  كە  ترە 
حاڵەتەكانی  45%ی  ئابووری   هۆكاری  هەربۆیە 
توندوتیژی دژ بەئافرەتان پێكدەهێنێت.)8(. هاوكات 
دیكە  ،یەكێكی  نەگونجان  تری  هۆكارەكانی 
لەجۆرەكانی توندووتیژی لەسەر بنەمای جیاوازی 
كە  جەستەیی(،  لە)توندووتیژی  بریتییە  ڕەگەزی 
لەسادەترین مانایدا )لێدان و ئازاردان (دەگرێتەوە، 
ئەوشێوازه ی توندوتیژیەیە كەتیایدا هێز لەبەرامبەر 
جەستەی بەرامبەر بەكاردێت، بەهۆی بەكارهێنانی 
ئەو هێزەوە ئیرادەو توانای بەرامبەرتێكدەشكێنێت، 
كاریگەر  زەبرێكی  وەشاندنی  بەمانای  بۆیە  هەر 
دێ لەبەرامبەر كەسانی قوربانی، ئاسەوارەكانیشی 
دەردەكەوێت،  قوربانییەكە  جەستەی  لەسەر 
بەبەكارهێنانی )شەق و زللە و بۆكس و قژ ڕاكێشان 
لێدەدرێت  ئەوەندەی  كەسەكە  واهەیە  جاری   )...
دەگاتە قۆناغی خوێن بەربوون شكاندنی دەست و 

پێ و پەراسو.)9(
پاڵپشتیەكی  خاوەن  لەئێستادا  ئافرەتان  گەرچی 
ئەمانەشدا  هەموو  لەگەڵ  یاساین،  زۆری 
توندوتیژییەكان هەربەرباڵوە، یاسا وەك میكانیزمێك 
لەمامەڵەكردندایە،  دەزگاكاندا  لەچوارچێوەی  تەنیا 
دوورەو  لێیان  یاسا  چمكی  خێزانانەی  ئەو  زۆرن 
لەپێناوی  توندوتیژیدا  زۆری  لەپەنای  ئافرەتان 
خێزانیان  بەژیانی  قوربانیدان  و  خۆیان  مانەوەی 

بێدەنگی دەدەن بەدرێژەدان بەئازارو توندوتیژی.
لەعێراق  خێزان  تەندروستی  لەهەڵسەنگاندنی 
دەركەوتوە كەنزیكی 21،2%ی ئەو ئافرەتانەی پڕۆسەی 
توندوتیژی  ڕوبەڕوی  كردووە  هاوسەرگیریان 
جەستەیی بونەتەوە، )مها عبدالجبار( ڕوونیكردەوە كە 
بەكارهێنانی توندوتیژی لەالیەن مێردەوە لەزۆرترین 
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ئافرەتانەی  ئەو  39%ی  بەرباڵوەكانە،  توندوتیژییە 
كەلێكۆڵینەوەیان لەسەركراوه  لەم جۆرەتوندوتیژیەن، 
ئافرەتان  لەعێراق  توندوتیژیانەی  ئەو  لەلوتكەی 
ڕوبەڕوی بونەتەوە 15 ئافرەت لە)بەسرە( لەالیەن ئەو 
ئاینی هەڵدەستن  ڕێكخراوانەی بەبیانوی ڕەوشتی و 
بەوكارە مانگانە كوژراون، لێكۆڵینەوه یەكی وەزارەتی 
ناوخۆ ئەوحاڵەتانەی دەربارەی توندوتیژی جەستەیی 
لەساڵی  ئاسایش  الیەنەكانی  گەیشتونەتە  بوون 
هێندەی  نۆ  بەنزیكەی  بوون،  هێندە  چەند  دا   2009

ساڵی2003. )10(
توێژینەوە  زۆربەی  ئەوەی  لەگەڵ 
كە  ئەوەدەكەنەوە  لەسەر  جەخت  ڕۆژهەاڵتییەكان 
بەتایبەتتر  دەدرێت،  ئەنجام  توندوتیژیانەی  ئەو 
سەرچاوە  لەناوخێزانەوە  جەستەیی  توندوتیژی 
برا..( هاوسەر،  برا،  )باوك،  كەلەالیەن  دەگرێـت 
خێزانی  توندوتیژی  هاوكات  دەكرێ،  ه وە 
دەكەوێـتە  كە  توندوتیژیانەی  ئەو  لەناویشیاندا 
نەریتی  و  داب  شەرەف(  )پاراستنی  ناوی  ژێر 
كۆمەڵگە لەواڵتانی ڕۆژهەاڵتی ناوڕاست پشتگیری 
ڕۆژهەاڵتییەكان  نەریتە  و  داب  و  كلتور  دەكات، 
توندوتیژی  بۆیە  پیاوە،  ناموسی(  ژن )شەرەف و 
شەرعیەتێكی  جۆرە  شەرەف  مەسەلەی  لەسەر 
پێدراوە، یاساش دەستەوەسانە پشتیوانی لێدەكات، 
كەهەستێ  دەدات  بەپیاوان  ڕێگا  هەرئەمەش 
بەلێدانی )خوشك، ژن،كچ (یان بەبیانووی تەربیەت 

و ڕەوشت.)11(
ئامار  كەفه رمانگه ی  لێكۆڵینەوەیەكی  بەپێی 
ئافرەتە  كە 20%ی  هاتووە  تیایدا   ،)2008( لەساڵی 
ڕوبەڕوی  مێردەكانیانەوە  لەالیەن  ئەردەنییەكان 
ئەم  وەرگرن،  ئەدەب  تاوەكو  دەبنەوە  لێدان 
لێكۆڵینەوەیە )15(هەزار خێزان )11(هەزار ئافرەتی 
شوكردووی گرتۆتەوە، زۆربەیان تەمەنیان لەنێوان 
)15_49( ساڵدا بووە، لێكۆڵینەوەكە ئاماژەی بەوە 

ئافرەتان هیچ جۆرە  بارەكاندا  لەزۆربەی  كردووە 
سكااڵیەكیان تۆمار نەكردووە.)12(

ئاماژەی  توێژینەوەیە  ئەم  ئەوەی  لەگەڵ 
توندوتیژی  كردەكانی  لەبەرامبەر  ژنان  بەوەكرد 
لەپاڵ  هەڵدەبژێرن،  بێدەنگی  گشتی  بەشێوەیەكی 
سكااڵ  ڕۆژهەاڵتی  ژنانی  كە  كۆمەاڵیەتی  عەیبەی 
كۆمەاڵیەتی  دابی  هاوكات  دەبینن،  بەنەنگی 
كۆمەڵگەی ڕۆژهەاڵتی ئەو ئافرەتانە بەر تانە ئەدەن 
سكااڵ  كە  چواردەوور  خەشمی  ژێر  ئەكەونە  و 
زیندانیكردنی  لەمانە  جگە  دەكەن،  لەپیاوكانیان 
توندوتیژی  كردەی  لەپاش  نزیكەكانیان  كەسە 
بوونی  هەروەها  دەشكێتەوە،  خۆیان  بەزەرەری 
فەرزركردنی  و  جەستەیی  سزادانی  بیرۆكەی 
بڕیارەكانی زیندانیكردن و غرامەكردنی مادی نابنە 
بەشێوازێكی  سكااڵ  دیاردەی  باڵوبونەوەی  هۆی 

ئەرێنیانە، لەبەر ئەم هۆكارانەی خوارەوە :
بێت  ڕێگر  ڕەنگە  بەزیندانیكردن:  سزادان    .1
خێزانی  توندوتیژی  كە  كەم  كەسێكی  لەچەند 
جارەكاندا  لەزۆربەی  بەاڵم  نەكەنەوە،  مومارەسە 
كەبۆتە  ئافرەتەی  ئەو  لەبەرامبەر  كینە  و  ڕق 
هۆكاری زیندانیكردن تۆختر دەكاتەوە، هەرچەندە 
ماوەی  هەرچەندە  بێت،  قوربانیش  ئافرەتەكە 

زیندانییەكە درێژە بكێشێت.
بۆ  سزا  نابێتە  بەتەنها  غرامە  فەرزكردنی   .2
دەبێتە  بەڵكو  دەستدرێژیكارەكەی،  هاوسەرە 
ئەو  لەناویشیاندا  خێزانەكەدا،  هەموو  بەسەر  سزا 
لێبكرێت،  پارێزگاری  كەدەویسترێت  ئافرەتەی 
واقیعەی  ئەو  ناو  دەكەوێتە  ئەو  لەبەرئەوەی 

كەبەشێكە لەخێزانەكە.
لەزیندانیكردن  باس  سزادانەكان  یاسایی   .3
توندوتیژی  لەتاوانەكانی  دەكات  وغرامەكردن 
ئاسەوارێكی  هیچ  ئەوەشدا  لەگەڵ  خێزانییدا، 

نابینرێت لەڕووبەڕوبوونەوه ی دیاردەكەدا.)13(
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لەپاڵ زۆر هۆكار گەلی وەك )كێشە ئابووری 
و كۆمەاڵیەتییەكانی خێزان، داب و نەریت، هۆكاری 
كەخاڵی   ) ڕاگەیاندن  و  سیاسی  و  ژینگەیی 
ئەو  بەاڵم  دەكەنەوە،  تۆختر  توندوتیژییەكان 
بەردەوام  ژنان  وادەكات  كە  سەرەكییەی  هۆكارە 
خودی  ببنەوە  توندوتیژی  جۆركانی  رووبەڕووی 
و  توندوتیژی  بەقبوڵكردنی  ئەویش  ژنان خۆیانن، 
لێبوردنی بەردەوامی كردەكانی توندوتیژی لەالیەن 
لەبەرامبەر  وا  لێی  بێدەنگبوونە  ئەم  بەرامبەرەوە، 
دەكات زیادەڕەوی بكات لەبەكارهێنانی توندوتیژی، 
جار لەدوای جار جەربەزەتر بێت لەبەكارهێنانیدا، 
ئەم حاڵەتەش زیاتر دەبێت كاتێك ژنەكە كەسێك 
یان شوێنێكی نەبێـت، بۆیە ئەم بێدەنگبوونەی ژن 
لەپێناو  ملێییە   ناچاری و زۆرە  بوونێكی  بێدەنگ 
نەدانی  لەدەست  منداڵەكانی   پاراستنی  و  خێزان 

قبوڵی دەكات .)14(
جیهان  ئاستی  لەسەر  توندوتیژیانەشی  ئەو 
ڕوبەڕوی ئافرەتان دەبێتەوە فرە جۆر و فرە بوارن، 
لەئەمڕۆدا  بەئافرەتان  دژ  سێكسی(  )گێچەڵكردنی 
كاریگەرترین  و  لەمەترسیدارترین  بەیەكێك 
بواری  پسپۆڕانی  دادەنرێت،   توندوتیژی  جۆری 
پەروەردەی جنسی پێیان وایە گێچەڵكردنی سێكسی 
كارێكە دەرهاویشتەی هۆشمەندییەكی مەبەستدار، 
مرۆڤ لەئەنجامی خواست و ئارەزوویەكی جنسیدا 
پێی هەڵدەستێت، بەشێوازی جۆربەجۆری بینین و 
بەشێوازی  كاتدا  لەهەندێ  هێمابۆكردن،  و  بیستن 
جەستەیی ڕاستەوخۆ وەك دەست بۆبردن و نزیك 

بوونەوە.)15(
هەڵسەنگاندن و گفتوگۆكردن لەسەر كردەكانی 
)دەستدرێژی سێكسی و لەشفرۆشی( كارێكی سانا 
ناوڕاست  ڕۆژهەاڵتی  لەواڵتانی  بەتایبەتتر  نییە، 
كردەكانی  لەئاستی  ئافرەتان  زۆری  كەڕێژەیەكی 
گێچەڵپێكردن... سێكسی،  تانەی  درێژی،  )دەست 

ئەمجۆرە  ڕێژەی  زانینی  بۆ  گەڕان  بێدەنگن،  هتد( 
كارانە نامانگەیەنێتە بەردەم داتایەكی دروست.

دیاردەیەكی  وەك  سێكسی  گێچەڵی  هەربۆیە 
ماڵەكەیدا  لەنێو  تیایدا دەژی، چ  ئافرەت  كۆمەاڵیەتی 
یاخود لەدەرەوەی ماڵ، هەندێجار لەالیەن نزیكترین 
)باوك،  وەك  ڕودەدات،  حەرامكراوەكان  كەسە 
اسماعیل  )هیالل  دكتۆرە  بەشێوەیەك   ).. برا،مام 
حیلمی( لەلێكۆڵینەوەكانیدا بەناوی توندوتیژی خێزانی 
لەقاهیرە ئاماژەی پێداوەو دەڵێت: )منداڵەكان لەالیەن 
ئەوكەسانەی گەورەترن لەهەمان خێزاندا ڕووبەڕوی 
لێكۆڵینەوەیەكی  دەبنەوە(،  سێكسی  درێژی  دەست 
مەیدانی لەمیسر كە لەسەر )100(پیاو )500( ئافرەت 
60%ی  ئافرەتان  64%ی  كەلە  دەریدەخات  كراوە 
پیاوان حاڵەتەكانی دەستدرێژی مەحرەمیان بیستووە، 
پۆلیس،  بنكەكانی  نەگەیەندراونەتە  حاڵەتانەش  ئەم 
هەروەها دەریدەخات 25%ی ئەو ئافرەتانەی ڕوبەڕوی 
دەستدرێژی  هاوەڵی  كە  بونەتەوە  توندوتیژییە  ئەو 
سێكسین لەماوەی پێگەیشتنیان پاشماوەی جستەیی 
و دەروونی قوڵ بەجێدەهێلێت، كە بریتین لە )ترس، 
تەنگی، بورانەوە...( هەروەك چۆن  لەرزین، هەناسە 
ئەوەی  بۆ  دەكات  پەلكێشان  بەردوام  توندوتیژی 
هەست بەبێنرخی خۆیان بكەن،  بەشێوەی دەرونی 
بەمادەی كحولی  بكەن  بێهۆش  و جەستەیی خۆیان 
و ئالودەبونیان بەمادە بێهۆشكەرەكان هەستكردنیان 
بەئازاردانی خۆیان، ئەمە سەرباری ئەوەی ترسیان 

لەهاوسەرگیری كردن هەیە لەداهاتودا. )16(
دەستدرێژی  شێوەكانی  و  ئەگەربێت 
دەبینن  دەكرێت،  بەئافرەتان  كەدژ  ڕوونبكەینەوە 
شێوەكان و ڕەفتارەكان فرەشێواز  و جۆراوجۆرن، 
وەك )تێڕوانینی ناپاك كەمانابەخش بێت بۆ مێینە 
دەبڕینی  تێدەپەڕێت،  كەسێكا  لەبەردەم  لەكاتێكا 
وشەیەك كەواتای جنسی بگەیەنێت، تانەوتەشەری 
جنسی، دەست بۆبردنی جەستە، نوكتە و چیرۆكی 
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نازپێدان،  گرتن،  چڕنوك  دەستبازی،  جنسی، 
دەستدرێژی زارەكی( )17(.

وەزارەتی  لێكۆڵینەوەیەكی  ئەوەی  لەگەڵ 
لەساڵی  كە  بەوەدەكات  ئاماژە  عێراق  ناوخۆی 
دەستدرێژی  حاڵەتی   100 لە  زیاتر  دا   2009
درێژی  دەست  گرنگی  بەشێكی  بە  كە  هەبووە 
لێكۆڵینەوەكە  بەاڵم  دادەنرێت،   ئافرەت  بۆسەر 
شوێنی دەستدرێژیەكەو شێوازەكانی نەخستووه تە 
ڕوو، بەپێی لێكۆڵینەوەی وەزارەتی ناوخۆ نزیكەی 
)300( حاڵەتی ڕفاندنی ئافرەت لەساڵەكانی )2006( 
ئەم  كەدەكرێت  هه بووه ،  (لەعێراقدا   2009( تا 
ژمارەیە بەبازرگانیكردن بەئافرەتانەوە بۆمەبەستی 

سێكسی لێكبدرێتەوە.)18(
لەڕێگای  دەزگاكان  كە  داتایانەی  ئەو  لەپاڵ 
بەاڵم  كەوتووە،  دەستیان  لێكۆڵینەوەكانی  سكااڵو 
ئەم  لەهەمبەر  ئافرەتان  ڕووبەڕووبونەوی  ڕێژەی 
جۆرە توندوتیژییە زۆر مەترسیدارترە لەو ڕێژەی 
وا  داتایەكی  دەسكەوتنی  چونكە  كەخراوەتەڕوو، 
ئەستەمە، هاوكات پەردەپۆشكردن و بێدەنگبوونی 
كۆمەاڵیەتی  عەیبەی  لەترسی  ئافرەتان  و  كچان 
هۆكارێكی سەرەكییە بۆدەست نەكەوتنی داتایەكی 

دروست.
هەربۆیە لەخستنەڕووی ئەم باسەماندا دەگەینە 
ئەو ئەنجامەی كە كردەكانی تووندوتیژی )زارەكی، 
جیاوازی  ئاستی  لەسەر  سێكسی(  جەستەی، 
هەیە،  بوونی  بەرفراوان  بەشێوەیەكی  ڕەگەزی 
بەئافرەتان  بەرامبەر  توندوتیژییەش  ئەمجۆرە 
وخێزان  تاك  لەسەر  هەیە  گەورەی  كاریگەری 
نەریتی  بەستووی  چەق  وێنایەكی  كۆمەڵگە،  و 
هێزی  و  ڕۆڵ  كە  ئەدات،  نیشان  كۆمەڵگەمان 
دەسەاڵتی یەكەم  بەخشراوە بەپیاوان، لەبەرامبەر  
نیشاندانی الوازی ئافرەتان لەقبوڵكردنی كردەكانی 

توندوتیژی لەبەرامبەریان.

سەرچاوەكان:
االنسانیة  الحقوق  الوطني،  تحلیل وضع  تقریر حول    .1

للمرأة والمساوات علی اساس النوع االجتماعي، ص30.
2. د. عمر رشید، مافەكانی مرۆڤ، فەلسە یاسا، هەرێمی 

كوردستان، چاپی یەكەم 2015، ال 232.
3.  تقریر الحقوق االنسانیة للمرأة، نظرة الی حقوق االنسان 

بعین تراعی قضایة تمكین الجنسین, تمكین المرأة .ال12.
محمد.  علی  كاروان  مستەفا،  محمود  ئا/ڕێبوار   .4
ڕەهەندكانی كلتوری كوردی و كاریگەری لەسەر توندوتیژی 

دژی ژنان. گۆڤاری تەوار. سلێمانی . پایزی 2010. ال139.
5. ئەنتۆنی كیدنز، و/حەسەن ئەحمەد مستەفا. كۆمەڵناسی. 

جاپخانەی ئاراس. هەولێر 2009، ال 261.
واالشكالیات  العراق  في  المرأة  ضد  العنف  تقریر   .6

والخیارات .. صندوق االمم المتحدة،  ال22.
7. قانون لمواجهة العنف ضد النسا ء، المۆتمر االقلیمي. متابعة االشراف، 

هبة الطیبي، حزیران 2007. عمان، االردن، الطبعة االولی 2008 ص16.
عەبدول  كمال  كوێستان  ئەحمەد،  بەكر  ئا/شارا   .8
حوكمیەكان،  لەفەرمانگە  ژنان  دژی  توندوتیژی  رەحمان، 

گۆڤاری تەوار، سلێمانی.پایزی2010، .ال179.
توندوتژی  ژنان،  دژی  توندوتیژی  كوردە.  نەسرین    .9

ڕەگەزی.گۆڤاری تەوار .سلێمانی.2008 ژمارە)24( ال 161.
10. العنف ضد المرأة في العراق، االشكالیات والخیارات..

صندوق الالمم المتحدة للسكان،.ص.20
11.  نەسرین كوردە. توندوتیژی دژی ژنان توندوتژی 
ڕەگەزی .گۆڤاری تەوار. هەمان سەرچاوەی پێشوو ال 158.

12.  تقریر حول تحلیل وضع الوطني، الحقوق االنسانیة 
للمرأة والمساوات علی اساس النوع االجتماعي، ص30.

13. قانون لمواجهة العنف ضد النسا ء. المۆتمر االقلیمي. 
متابعة االشراف .هبة الطیبی. مصدر سابق، ص18.

14. توندوتیژی دژی ژنان لەسااڵنی 1991_ 2007 . شنۆ 
عوسمان . گۆفاری تەوار .ژ. 26. 2009.

15.  كنێر عبدالله. ژن و توندوتیژی. لێكۆڵینەوە.دەزگای 
چاپ و پەخشی سەردەم .سلێمانی .چاپی یەكەم .ال130_131.

16.  هه تاو كریم. ظاهرة العنف االسري .دراسة میدانیة 
فی مدینة أربیل .الطبعة االولى 2008، ص97.

بەژنان.  دژ  درێژی سێكسی  دەست   . عبدالله  كنێر   .17
چاپخانەی ڕوون . 2010 ال25

االشكالیات  العراق،  في  المرأة  ضد  العنف  تقریر   .18
والخیارات..صندوق الالمم المتحدة للسكان،.ص.22.
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د.ناصح مەالكەریم

هه ڵه بجه   زانكۆی   – زانكۆ  مامۆستای  و  توێژه ر 

ۆرا له  فیكری ئیسالمی
ده ده ر، دكت

پرۆفیسۆری یاری

ده رووندروستی خێزان 

له  هه زاره ی سێیه مدا

)چییه تی، پایه كانی( 
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هه ڵه بجه ،  له زانكۆی  مامۆستا  و  توێژه ر 
پرۆفیسۆری یاریده ده ر، دكتۆرا له  فیكری ئیسالمی، 
تێزی دكتۆرا: التربیة االسالمیة وأثرها فی الصحة 
باڵوكراوه یه    توێژینه وه ی  النفسیة. خاوه نی حه وت 
له  گۆڤاره كانی هه رێم و عێراق و ده ره وه ی عێراق.

ده سپێك)1( :  
سروشتی  كە  بنێین  راستیەدا  بەو  دان  دەبێت 
بە  پێویستی  وایە،   )تاك(  وەك سروشتی  خێزان 
به خته وه ری و ئۆقره یی و سەقامگیری و جێگیری 
هەیە. له به ر ئه مه یه  پێویسته  بەردەوام پارێزگاری 
ئاسایش و دامه زراوی خێزان لە كارە لەپێشینەكانی 
بێت  بڕیار  گەر  چونكە  بێت.  خێزان  دڵسۆزانی 
الشەی مرۆڤ نەخۆش بكەوێت، ئەوا بەدڵنیاییەوە 
وه ك توێژینه وه كانیش ده یسه لمێنن )الشەی خێزان(

یش ڕووبەڕووی هەمان مەترسی دەبێتەوە!! 
پسپۆڕانی  الی  یه ك،  و  بیست  سه ده ی 
سه ده ی  به   سۆسیۆلۆژی  و  سایكۆلۆژی  بواری 
وایكردووه   ئه مه ش  ناسراوه )2(،  )دڵه ڕاوكێ( 
ده یان  و  لێهه ڵكه ن  قۆڵی  خێزان  خه مخۆرانی  كه  
راگرتنی  مه به ستی  به   بده ن  ئه نجام  توێژینه وه  
له ڕێی  گه شه پێدانی  و  ده رووندرستی  بااڵنسی 
پاراستنی  و  دابینكردن  و  گه شه ییه كان(  )رێگا 
له   خێزانه كان  یارمه تیدانی  و  ده رووندروستی 
بۆ  هه وڵدان  و  پارێزیارییه كان(   )رێگا  ڕێی 
له ڕێی  دڵه ڕاوكێ  ئاسه واره كانی  كه مكردنه وه ی 

)رێگا چاره سه رییه كان(ه وه . 
ئیسالم  و  گشتی  به   ئایینه وه   ڕوانگه ی  له  
بووه ته   خێزان  ده رووندرستی  بابه تی  به تایبه تی، 
بواری  پسپۆڕانی  له   زۆرێك  هه نوكه یی  خه می  
ئه وه   بۆ  بایه خدانه ش  ئه م  هۆی  سایكۆلۆژی. 
ده گه رێته وه  كه  خێزان یه كه مین یه كه ی كۆمه اڵیه تییه 
هه روه ها  شكست،  یان  سه ركه وتن  گۆڕه پانی   و 

ئاسایی)السواء( یان نائاسایبوونی )الالسواء(ی تاكه . 
ئه م لێكۆڵینه وه یه   له  دوو توێژبه ند پێكهاتووه : 

)ماهیه ت(ی  چییه تی  یه كه م:  توێژبه ندی 
)ده رووندروستی،   – خێزان  و  ده رووندروستی 
هۆکارو  خێزان،  ده رووندروستی،  رێبازه كانی 

پاڵنەرەکانی بایه خدان به  ده رووندروستی خێزان. 
ده رووندروستی  پایه كانی  دووه م:  توێژبه ندی 

خێزان.

* توێژبه ندی یه كه م: چییه تی )ماهیه ت(ی ده رووندروستی و 
خێزان )ده رووندروستی، رێبازه كانی ده رووندروستی، خێزان، 

پاڵنەرەکانی بایه خدان به  ده رووندروستی خێزان.
یه كه م: چییه تی )ماهیه ت(ی ده رووندروستی:  

لێرەدا گرنگترین پێناسەکانی دروستی دەروونی 
دەخەینە ڕوو:

سەالمەتی  و  دروستی  ده رووندروستی:   •
مرۆڤ تەنها بریتی نییە لەو حاڵەتەی کە جەستەی 
دووربێت لە نەخۆشی، بەڵکو بریتییە لە هەستکردنی 
تاک بە دڵنیایی و ئارامی و بوونی هاوپەیوەندییەکی 
و  )جەستەیی  الیەنەکانی  هەموو  نێوان  لە  پتەو 
دەروونی و کۆمەاڵیەتی( و کارامەیی و لێهاتووییان 
بۆ خۆسازاندن له  ته ك خود و ژینگه ی كۆمه اڵیه تیدا 
تاکدا هەبێت کە بەرەنگاری گرفت و  لە توانای  و 
ناخۆشییەکانی ژیان ببێتەوەو هەست بە چاالکی و 

کۆڵنەدانی خۆی بکات)3(. 
له  ڕوانگه ی ئیسالمییشه وه  ده رووندروستی   •
به م شێوه یه  پێناسه  كراوه : حاڵەتێکە لە کامڵبوونی 
بەردەوام لەگەڵ تاکدا، لە گەشەپێدان و تێرکردنی 
الیەنە جەستەیی و رۆحی و ژیری و هەڵچوونی 
و  راست  شێوەیەکی  بە  کۆمەاڵیەتییەکان،  و 

دروست)4(.
له   یه كه ی كۆمه اڵیه تییه  كه   یه كه مین  • خێزان: 
یان ده زگایه كی  پیكدێت...  باوك و دایك و منااڵن 
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دیاریكراودا  شوێنێكی  له   ئه ندامانی   كۆمه اڵیه تییه ، 
خزمایه تی  په یوه ندی  و  ده به ن  به سه ر  ژیان 
به یه كه وه یان ده به سێت )5(، به مپێیه ش خێزان له سه ر 
دوو كۆڵه كه  داده مه زرێت: یه كه میان بایۆلۆژییه ، كه  
خۆی  له  په یوه ندی هاوسه ری و په یوه ندی خوێن له  
نێوان دایك وباوك و منااڵن و زنجیره ی نه وه كاندا 
و  كۆمه اڵیه تی  دووه م  كۆڵه كه ی  به اڵم  ده بینێته وه . 
كلتورییه  وه ك ده بینین په یوه ندی خزمایه تی و ژن 
و ژنخوازی له  ڕێی پرۆسه ی هاوسه ریه وه  دروست 
به   گه شه ده كات  خێزانی  وابه سته بوونی  و  ده بێت 
پێدا  دانی  دواتر  و  كه سێتی  باری  یاساكانی  پێی 

ده نرێت)6(. 
ده رووندروستی  به   سه باره ت  لێره دا  ئه وه ی 
خێزان پێویسته  ئاماژه ی پێ بدرێت وه ك پسپۆڕانی 
پێلێنراو  سێ  ده كه ن  لێوه   باسی  سایكۆلۆژی 

)مسلمات(ی گرنگه)7( : 
وه رگیراوه   ده رووندروستی  یه كه م:  پێلێنراوی 
ئه و  بێت،  بۆماوه یی  له وه ی  زیاتر  )مكتسبة( 
وه رده گیرێت و نابه خشرێت، كه م و زیاد ده كات به  
پێی هه وڵ و ئیراده ی به هێزی مرۆڤ له  گه شه پێدانی 
و  رازیبوون  هه سته كانی  و  بیروباوه ڕه كانی 
وه   لێبوورده یی،  و  خۆشه ویستی  و  گه شبینی 
وره شبینی  ناڕازیبوون  هه سته كانی  كوژاندنه وه ی 

ونائومێدی و شه ڕه نگێزی. 
باڵغ  مرۆڤێكی  هه موو  دووه م:  پێلێنراوی 
گه شه پێدانی  و  دابینكردن  له   به رپرسه   وژیر 
له   به رپرسه   هه روه ها   خۆی،  ده رووندروستی 
هه ر الدان و الوازبوون و تێكشكانێكی ده روونی. 
ا َكَسَبْت  َ وه ك خوای گه وره  ده فه رموێت: ُكلُّ َنْفٍس بمِ

يَنٌة)8(. َرهمِ
و  باڵغ  هه موومرۆڤێكی  سێیه م:  پێلێنراوی 
گه شه پێدانی  و  دابینكردن  له   به رپرسه   ژیر 
و  ده ستیدان  له ژێر  ئه وانه ی  ده رووندروستی 

گه وره   خوای  وه ك  ده كات.  سه رپه رشتییان 
َأْنُفَسُكْم َوَأْهلمِيُكْم َناًرا  يَن آَمُنوا ُقوا  َها الَّذمِ ده فه رموێت: َيا َأيُّ
َجاَرُة...)9(. وه ك پێغه ه مبه ری ئیسالم  اُس َواْلمِ َوُقوُدَها النَّ
)درودی خوای له سه ر بێت( ده فه رموێت: )ُكلُُّكْم َراٍع 
َوُهَو  اسمِ  النَّ َعَلى  َراٍع  رُي  َفاْلَممِ  ، همِ تمِ يَّ َرعمِ َعْن  َمْسُؤوٌل  َوُكلُُّكْم 
َيٌة  َراعمِ َواْلَْرَأُة  َمْسُؤوٌل،  َوُهَو  َأْهلمِهمِ  َعَلى  َراٍع  ُجُل  َوالرَّ َمْسُؤوٌل، 
همِ  دمِ َمالمِ َسيِّ َعَلى  َراٍع  َواْلَعْبُد  َمْسُؤوَلٌة،  َي  َها َوهمِ َزْوجمِ َبْيتمِ  َعَلى 

همِ ()10(.  تمِ يَّ َوُهَو َمْسُؤوٌل، َفُكلُُّكْم َراٍع َوُكلُُّكْم َمْسُؤوٌل َعْن َرعمِ
و  گه شه پێدان  له   به رپرسه   پیاو  كه واته ، 
مناڵه كانی،    و  هاوژین  ده رووندروستی  پاراستنی 
پاراستنی  و   گه شه پێدان  له  به رپرسه   هاوژین 
ده رووندروستی مێرد و مناڵه كانی،   خاوه ن ده زگا 
به رپرسه  له  گه شه پێدان و پاراستنی ده رووندرستی 
كاربه ده ستانی  فه رمانبه ره كانی،   و  كارمه ندان 
پاراستنی  و  گه شه پێدان  له   به رپرسن  واڵت 

ده رووندروستی ژێرده سته  و هاواڵتیان. 
• رێبازه كانی ده رووندروستی خێزان:

   پەروەردە و پێگەیاندنی خێزان پێویستی بە 
بیپارێزێ  تا  هەیە  ێك  )سیاج(  وچەپەرێ  پەرژین 
بۆ  هەیە  نێگەتیفیان  كاریگەری  مەترسیانەی  لەو 
سەر دڵ و دەروونی تاك و قه واره ی خێزان. ئەم 
هەنگاوەش كاتێ دێتە دی كە رێبازەكانی )گەشەیی، 
پارێزیاری ، چارەسەر( ی لە چوارچێوە و بۆتەی 
شێوەی  بەم  بنرێن.  بونیاد  راستەقینەدا  ئاینداری 

الی خوارەوە: 
یەكەم-رێبازی گەشەیی: ئەم رێبازه  رێبازێكی 
زیادكردنی  رێگایە  لەم  مەبەست  بونیادنەرە، 
خۆشی و گونجان و تەباییە الی كەسە ئاساییەكان 
دەگاتە  تا  گەشە  قۆناغەكانی  لە  وخێزانه كان 
بەرزترین ئاستەكانی دەرووندروستی وهۆشیاری 
كردنی  چاودێری  رێی  لە  ئەمەش  پەروەردەیی. 
و  هەڵچوونی  و  عەقڵی  و  )جەستەیی  الیەنە 
مەبەستی   بە  دەبێت،  تاكەو  كۆمەاڵیەتییەكانی( 
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و  تاك  لێهاتوویەكانی  و  توانا  گەشەپێدانی 
زیادكردنی كارامەیی و زانیارییەكانی، چ دەروونی 
بن، یان زانستی، یان سۆزداری، یان كۆمەاڵیەتی، 

یان هەڵچوونی )11(. 
هەر لە چوارچێوەی ئەم رێبازەدا ئایینی پیرۆزی 
ئیسالم ئاراستەی مرۆڤی باوەڕدار دەكات تا پابەند 
دووركەوێتەوە  و  ئیسالم  رێنماییەكانی  بە  بێت 
بەرەو  مرۆڤ  كە  ئاراستەیەك  چەشنە  هەر  لە 
پاككردنەوەی  رێی  لە  ئەمەش  دەبات.  الدان 
)رێكخستنی  و  پاڵنەرەكان(  )تێركردنی  و  دەروون 

هەڵچوونەكان(. 
دووەم _ رێبازی پارێزیاری ) پارێزگاری (: ئەم 
رێبازه  بریتیە لە پاراستنی مرۆڤ )تاك( لە كەوتنە 
ناو كێشەو شڵەژان و كێشەی دەروونی. ئەم رێبازە 
گرنگی بە كەسە ئاساییەكان دەدات ، پێش ئەوەی 
گرنگی بە كەسە نەخۆشەكان بدات. هەروەها ئەم 
رێبازە سێ ئاستی هەیە: یەكەمیان هەوڵی رێگری 
هەوڵی  دووەمیان  دەدات،  دەروونی  نەخۆشی  لە 
سێیەمیشیان  دەدات،  نەخۆشی  دەستنیشانكردنی 
نەخۆشییە  كاریگەریەكانی  كەمكردنەوەی  هەوڵی 

دەروونییەكان دەدات)12(. 
ئاینداری  فەلسەفەی  بۆ  بەگەڕانەوەمان 
روون  بۆ  ئەوەمان   ، ئیسالمدا  لە  وخوداپەرستی 
دەبێتەوە كە )بیرو باوەڕی بەهێز( و )خوداپەرستی( 
و )پابەندبوون بە ئاكارە جوانەكان و دووركەوتنەوە 
سەرچاوەكانی  گەورەترین  خراپەكان(  ئاكارە  لە 

رێبازی پارێزیارین.
رێبازە  ئەم  چارەسەری:  رێبازی  سێیەم– 
بریتییە لە چارەسەری كێشەو الدانەكان و شڵەژان 
و نەخۆشییە دەروونییەكانی خێزان. تا ئەو كاتەی 
دەگەڕێتەوە  گرفت   خاوه ن  و  نەخۆش  خێزانی 

باری  ئاسایی و دەرووندروستی )13(. 
پاڵنه ره كانی بایه خدان به  ده رووندروستی   *

خێزان )14(:  
1-قۆناغەکانی تەمەن و گۆڕانکارییەکانی ژیان:

و  گەشە  قۆناغەکانی  لە  تاکێک  هەموو    
گەورەبوونیدا بە چەند ساتێکی ئاسایی و نائاسایی، 
ساتانەشدا  لەم  تێدەپەڕێت،  ناخۆشیدا  و  خۆشی 
پێوێستی بە رێنمایی و دەستگرتن هەیە تا بە سەر 
خۆشییەکانیش  سەر  لە  و  زاڵبێت  ناخۆشییەکاندا 
تاکیش  ژیانی  کاتەکانی  گرنگترین  بێت.  بەردەوام 
ئەو کاتانەیە کە لە تەمەنی )رەبەندی( دەگوازێتەوەو 
هەنگاو بەرەو پرۆسەی هاوسەرگیری دەنێت. یان 
ئەو  یان  دەدات،  روو  )تەاڵق(  جیابوونەوە  کاتێک 
کاتەی مرۆڤ بێ ویستی خۆی لە قۆناغی مناڵییەوە 
بەرەو  هەرزەکارییەوە  لە  و  هەرزەکاری   بەرەو 
بەرەو  نەوجەوانیشەوە  لە  و  نەوجەوانی  تەمەنی 

پیری دەڕوات. 
ئاماژەمان  قۆناغانەش  و  سات  ئەو  بێگومان 
نشوست  و  و سەركه وتن  ملمالنێ  دەیان  پێکردن 
خەمۆکی(  و  دڵەڕاوکێ  و  هەندێجاریش)ترس  و 
ئاوێتەی ژیانی تاک دەکەن. ئەمەش وا دەخوازێت 
تاک ئامادە بکرێت لە قۆناغی ئێستاداو پەروەردە 
و  )تەبا  کەسێکی  داهاتووتا  قۆناغی  بۆ  بکرێت 
رووی  گۆڕانکاریانەی  ئەو  گەڵ  لە  بێت  گونجاو( 

تێدەکەن. 
2-گۆڕانکارییە کۆمەاڵیەتی و خێزانییەکان:

و  جیاواز  کۆمەڵگە  لە  خێزانەکان  سیستمی    
چەند  لە  جیاوازیەش  ئەم  جیاوازن.  رەنگەکاندا  فرە 
روویەکەوەیە> وەک پەیوەندی کۆمەاڵیەتی و سیستمی 
پێگەیاندنی کۆمەاڵیەتی. ئاسەوارەکانی ئەم جیاوازیه ش 
بەراوردکاریانەی  کۆمەاڵیەتییە  توێژینەوە  لەو 
ئەنجامدراوە  رۆژئاوایییەکان  کۆمەڵگە  بە  سەبارەت 
لە  یەک  هەر  لە  خێزان  سیستمی  بە  سەبارەت  یان 

شارو الدێ هەست پێ دەکەین. 
جيهان  تەکنۆلۆژی:  و  زانستی  3-پێشکەوتنی 
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و  زانست  لەبواری  خێرا  پیشکەوتنێکی  ئەمڕۆ 
ئەم  بێگومان  دەبینێت،  بەخۆوە  تەکنۆلۆژیادا 
پێشکەوتنەش وا دەخوازێت کە )تاک( لەگەڵ خودی 
خۆیی و کۆمەڵگە گونجاو بێت. هەروەها سەلمێنەری 
ده رووندروستی(   ( بە  پێویستمان  کە  ئەوەن 
بتوانین  تا  خێزان،  ناوه ندی  له   تایبەت  بە  هەیە 
زانستی  گەشەکردنی  و  پەرەسەندن  گەڵ  لە 
وتوانای  هەبێت  ئایندە  بۆ  پالنمان  و  بنێن  هەنگاو 
ڕووبه ڕووبوونه وه ی گرفته  خێزانییه كانمان هه بێت. 
سەردەمێکدا  لە  دڵەڕاوکێ:  4-سەردەمی 
دڵەڕاوکێ  سەردەمی  بە  کە  دەبەین  بەسەر  ژیان 
ناسراوە، مرۆڤەکان بە هیچ رازی نین، بەردەوام بە 
دوای چاکتردا دەگەڕێین، رێگای بەختەوەری الی 
هەندێکمان ونبووە. سەردەمی ئەمڕۆ بە سەردەمی 
سەردەمی  ناسراوە،  مەدەنیەت  نەخۆشییەکانی 
لێدەکات  وامان  ئەمەش  ناکۆکییەکانە.  و  ملمالنێ 
پێویستمان زیاتر بە خزمەتەکانی)ده رووندروستی(
هەبێت، بەتایبەت لە بواری خێزانی و کەسایەتی و 

گرفتەکانی کەسایەتییدا.

توێژبه ندی دووه م: پایه كانی ده رووندروستی خێزان
پایه ی یه كه م: گونجان و ته بابوونی هاوسەری 

 :)Marital adjustment(
 مانای گونجان: 

  گونجان : دەستەواژەیەكە واتای نزیكبوونەوەو 
یەكتری  دەوری  گردبوونەوەی  و  ئاشنابوون 
دەگەیەنێ، لە هەمان كاتیشدا دژی واژەكانی ناكۆكی 
لە  گونجان  نەگونجانە.  و  دژایەتی  و  پێكدادان  و 
سایكۆلۆژیدا ئەو كردە دینامیكییە بەردەوامەیە كە 
تاك دەیەوێ بە هۆیەوە رەفتارەكانی بگۆڕێت، بۆ 
لە  پەیوەندییەكی گونجاوتر و هەماهەنگتر  ئەوەی 

گەڵ خۆی و ژینگەكەیدا بەرقەرار بكات )15(. 
بریتییە  سایكۆلۆژیدا  لە  هاوسەری(  )گونجانی 

یەكتر  لە  رازیبوون  و  خێزانی  بەختەوەری  لە 
لە  مێرد  و  ژن  لە  یەك  هەر  سەركەوتوویی  و 
بەرامبەر،  خۆشەویستی  تر،  ئەوی  هەڵبژاردنی 
تێركردنی سیكسی و چوونەژێرباری بەرپرسیارێتی 
، توانای ڕووبەڕووبوونەوەی گرفتەكان و جێگیری 

هاوسەری)16(.
سەرەوە،  پێناسەكەی  هەردوو  پێی  بە    
بریتییە  سایكۆلۆژیەوە  ڕوی  لە  خێزانی  گونجانی 
لە توانای تەبابوون و بەدەمەوەچوونی هاوسەران 
بەدیهێنانی  و  هاوسەرێتی  پێداویستیەكانی  بۆ 
تێپەڕاندنی  و  هاوسەری  پرۆسەی  ئامانجەكانی 
و  پێداویستەیكان  تێركردنی  و  ئاستەنگەكان 

دەربڕینی هەست و نەست و هەڵچوونەكان. 
سایكۆلۆژی  بواری  له   توێژینه وانه ش  ئه و    
ئه وه یان  ئه نجامه كانیان  ئه نجامدراون،  خێزان 
ئاشكرا كردووه  كه  ژن  له  ڕووی بایه خدانی به   ئه و 
حه وت پێداویستیه سۆزداریه ی كه  له الیه ن زۆرێك 
پیشبینیكراوه  خێزانی  سایكۆلۆژی  پسپۆڕانی  له  
ژن  توێژینه وه كان)17(،  ئه نجامی  به پێی  جیاوازه   ؛ 
مێرده كه ی  له   )خۆشه ویستی(  یه كه مدا  پله ی  له  
ده وێت، پاشان تێگه شتن، بایه خپێدان،رێز، پێزانین، 
)پێزانین(دا  به دوای  پیاو  به اڵم  متمانه .  قه بوڵكردن، 
تێگه شتن،  رێز،  پاشان  یه كه م،  پله ی  به   ده گه ڕێت 

خۆشه ویستی، قه بوڵكردن، متمانه ، بایه خپێدان.

نیشانەكانی گونجانی هاوسەری:   *
خێزانی  گونجانی  نیشانەكانی  گرنگترین  لە    

 :)18(
• هەڵبژاردنی دروست بۆ هاوسەری ژیان. 

• نزیكی ئاستی كۆمەاڵیەتی، زانستی، ئابوری، 
كلتوری، ژن و مێرد. 

یەكتری،  بە  بایەخدان  و  دروست  مامەڵەی   •
بەرز  یەكتری  بە  بایەخدان  رێژەی  تا  چونكە 
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دەبێت،  مسۆگەر  هاوسەری  گونجانی  بێت، 
پێچەوانەشەكه شی راسته .

توانای هاوسەران لەڕووبەڕووبوونەوەی   •
تێپەڕاندنی  و  خێزان  چوارچێوەی  لە  فشارەكان 

جیاوازیەكان و ملمالنێیەكان. 
هەستكردن بەبەرپرسیارێتی و پابەندبوون   •
بە وابەستەیی و پەیوەندی خێزانی و پەیوەندیەكانی 

باوكایەتی ودایكایەتی. 
النفسي(  )النضج  دەروونی  پێگەیینی   •
ئەمەش  العاطفي(  هەڵچوونی)الذكاء  وزیرەكی 
مێرددا  و  ژن  لە  یەك  هەر  دەروندروستی  لە 
هەڵچوونی  زیرەكی  لە  هەروەها  دەردەكەوێت، 

رەنگ دەداتەوە. 
پالندانان  كارامەییەكانی  سەلیقەو  بوونی   •
و بەڕێوەبردن و پێگەیاندنی مناڵ و بەڕێوەبردنی 
ئامانجە  سەر  لە  رێكەوتن  و  هاوسەری  ژیانی 

هاوبەشەكان. 
خوای  مرۆیی:  ئۆقرەیی  به ده ستهێنانی   •
ُكْم  َأْنُفسمِ ْن  ممِ َلُكْم  َخَلَق  َأْن  همِ  آَياتمِ ْن  دەفەرموێت:َوممِ گەورە 
ًة إمِنَّ فمِ َذلمَِك  ًة َوَرْحَ َبْيَنُكْم َمَودَّ إمَِلْيَها َوَجَعَل  َأْزَواًجا لمَِتْسُكُنوا 

ُروَن  الروم: 21.   َلَياٍت لمَِقْوٍم َيَتَفكَّ
لــەپێداویستیە  وحاڵیبوون  تێگەشتن   •
لەوانەش:  هـــــــــاوسەری،  ســـــۆزداریەكانی 
یەكتری،  قەبوڵكردنی  متمانە،  ئەوینداریەتی، 
بە  سەرسامبوون  هــــــــــاندان،  وپێزانین،  رێز 
نه چێت  بیریشمان  سێكسی.  گونجانی  یەكتری. 
له  به دواچونێكی نووسه ری ئه م بابه ته  ئه وه مان 
هۆكاره كانی  له   یه كێك  كه   ده ركه وتووه   بۆ 
سه رهه ڵدانی  و  خێزانی  ئۆقره یی  له ده ستدانی 
تێرنه بوونی سێكسی  له   بووه   بریتی  گرفته كان، 
نێوان  له   سۆزداری  بۆشاییه كی  دروستبونی  و 
تێڕوانینێكی راست و  نه بوونی  مێرد، وه   ژن و 

دروست بۆ سێكس و په روه رده ی سێكسی. 

په روه رده ی سێكسی چییه ؟
سێكسی  په روه رده ی  ده رباره ی  قسه كردن 
قسه كردنه  سه باره ت به  الیه نێكی زۆر كاریگه ری 
بۆ  هه وڵدانه   چونكه   خێزان،  )ده رووندروستی( 
ڕاماڵین و ڕه واندنه وه ی ئه و مه ترسیانه ی له الی 
ده بێت  دروست  دایكان  و  له باوكان  هه ندێ 
سه باره ت به  سێكس و پاشان زیادبوونی ترس 
ودڵه ڕاوكێی باوكان و دایكان و پسپۆڕانی بواری 
په روه رده  له و  ده نگه  نامۆیانه ی به رده وام باس له  
كرانه وه و خۆداڕنین وخۆداماڵین  له به ها بااڵكان 
و  شكاندی قه واره  و قه اڵی خێزان ده كه ن، له رێی 
كه ناڵه  ئاسمانییه كان و تۆڕه  كۆمه اڵیه تییه كان و 
له به رده ست  به ئاسانی  تر كه  زۆر  ئامرازه كانی 
به   ته نها  و  هه رزه كاردایه   كوڕانی  و  كچان 
دڵداری  و  سیكسی  پێگه ی  ســـــه دان  )كلیكێك( 
به رده ست  و سۆزداری و وروژێنه ری سێكس 

ده بێت. 
زۆربه ی پسپۆڕانی بواری سایكۆلۆژی له سه ر 
ئه وه  كۆكن كه  په روه رده ی سێكسی بریتییه  له  ئه و 
شاره زایی  و  زانستی  زانیاری  كه   په روه رده یه ی 
راست و دروست  سه باره ت به  بابه ته  سێكسیه كان 
گه شه ی  كه   ئه وه ی  ئه ندازه ی  به   تاك،  ده داته  
هەڵچوونی  و  ژیری  و  فیسیۆلۆژی  و  جه سته یی 
و كۆمەاڵیه تی رێی پێده دات له  چوارچێوه ی ئایین 
له بار  به مه به ستی گونجانی دروست و  ئاكاردا،  و 
له  هه ڵویسته  سێكسیه كان و ڕووبه ڕووبوونه وه ی 
داهاتودا،  و  ئێســـــــــتا  له   ســــــــــیكسیه كان  گرفته  
ســــــێكسی  دروستی  كه   ڕووبه ڕووبوونه وه یه ك 

مسۆگه ر بكات )19(.
باسكردنی  خۆدزینه وه  له   به دڵنیاییه وه  
ترس  و  شه رم  پاساوی  به   سێكسی  په روه رده ی 
شوینی  له   كارێكه   پێبردن،  خراپ  گومانی  یان 
خۆیدا نییه ، چونكه  هه ردوو ڕه گه زی )كوڕ و كچ( 



     68  
ژماره )19(
تشرینى یەکەم 
2018

ە. 
ریی

نبی
ۆش

 ڕ
یی

زر
 ه

کى
رێ

ۆڤا
گ

لخا
نه بوو  دروستیان  و  راست  تێگه شتنێكی  ئه گه ر 
تێركردنی،  به  سێكس و ریگای حه اڵڵی  سه باره ت 
ئه وا به دڵنیاییه وه  رێگای ناته ندروست و ناشه رعی 

ومیكانیزمی حه رام ده گرنه به ر بۆ تێركردنی.
به گه ڕانه وه مان بۆ سه رده مه  پاكه كانی ئیسالم، 
)درودی خوای  پێغه مبه ری خودا  وه ك سه رده می 
له  سه ر بێت( ، سه رباری ئه و پاكی و پاكیزه ییه ی 
هاوه اڵنی پێناسراوه ، به اڵم له یادیان نه چووبوو كه  
ئیسالم  پێغه مبه ری  له   بكه ن  ڕونكردنه وه   داوای 
كه   سێكس  به   تایبه ت  زانیاریه كانی  و  زانست  له  
دوو  ئه م  به ڵگه ش  ڕوونترین  بوو،  بایه خیان  جێی 

فه رمووده یه یه :
عن علي بن أبي طالب أنه قال: )كنت رجال   -
مذاء فاستحييت أن أسأل رسول الله  فأمرت المقداد 

بن األسود فسأله فقال : فيه الوضوء ( )20(. 
يا  فقالت  الله  رسول  إلى  سليم  أم  جاءت   -
الله ال يستحيي من الحق فهل على  الله إن  رسول 
المرأة من غسل إذا احتلمت ؟ قال النبي : )إذا رأت 
يا  وقالت  وجهها-  -تعني  سلمة  أم  فغطت   .) الماء 
رسول الـله وتحـتلم المرأة ؟ قال )نعم تربت يميـنك 

فيم يشبهها ولدها ؟ (. )21(. 
 لێره وه  بۆمان ڕوون ده بێته وه  كه  مامه ڵه ی ئیسالم 
له  گه ڵ سێكس مامه ڵه یه كی زانستی و واقیعییه ؛ وه ك 
به   نه خستووه ،  پشتگوێ  سێكسی  الیه نی  ده بینین 
ویقار  چواچێوه ی  له   به ڵكو  پینه داوه ،  رێی  ڕه هاییش 
و حه یادا باسی لێوه كردووه  وه ك له م چه ند ئایه ته دا 

ده رده كه وێت، خوای گه وره  ده  فه رموێت: 
ُكْم  ُهنَّ لمَِباٌس لَُّكْم  َسائمِ َفُث إمَِل نمِ َياممِ الرَّ لَّ َلُكْم َلْيَلَة الصِّ - ُأحمِ

ُنَّ  البقرة: 187.    َوَأنُتْم لمَِباٌس لَّ
َساَء  النِّ ُلوا  َفاْعَتزمِ َأًذى  ُهَو  ُقْل  مِيضمِ   اْلَ َوَيْسَأُلوَنَك َعنمِ   -
َفْأُتوُهنَّ  ْرَن  َتَطهَّ َفإمَِذا  َيْطُهْرَن  ى  َتْقَرُبوُهنَّ َحتَّ َوَل  مِيضمِ  اْلَ فمِ 
يَن  رمِ اْلَُتَطهِّ بُّ  َوُيمِ نَي  ابمِ وَّ التَّ بُّ  َ ُيمِ إمِنَّ اللَّ  ُ َأَمَرُكُم اللَّ َحْيُث  ْن  ممِ

البقرة: 222.

ُموا  َوَقدِّ ْئُتْم  شمِ َأنَّى  َحْرَثُكْم  َفْأُتوا  َلُكْم  َحْرٌث  َساُؤُكْم  نمِ  -
نَي. نمِ اْلُْؤممِ رمِ  َوَبشِّ ُمَلُقوُه  ُكْم  َأنَّ َواْعَلُموا   َ اللَّ ُقوا  َواتَّ ُكْم  َْنُفسمِ لمِ

البقرة: 223.
س[كسی  په روه رده ی  بایه خی  گرنگی 
له وه دایه كه  ڕۆڵی كاریگه ر ده بینێ له  سوككردنی 
مسۆگه ركردنی  و  ده روونی  شڵه ژانی 
و  نائاماده یی  كاتی  له   چونكه   ده رووندروستی. 
نه بوونی په روه رده ی سێكسی راست و دروست 
له وانه :  سه رهه  ڵده دات؛  سێكسی  گرفتی  چه ندین 
گرفته كانی گه شه ی سێكسی، چه پاندنی سیكسی، 
بۆته ی  كه وتنه ناو  سێكسی،  بێسه روبه ری 
نه بوونی  ناشه رعی،  و  نادروست  ئه وینداری 
زانیاری دروست سه باره ت به  مامه ڵه ی گونجاو 
له گه ڵ ڕه گه زی به رامبه ر، دڵه ڕاوكێی هاوسه ری، 
سێكسیه كان،  بابه ته   خوێندنه وه ی  له   رۆچوون 
الدانی سێكسی و په نابردن بۆ ریگا نادروسته كانی 
تێركردنی سێكس، الوازی رێنمایی  خێزانی، وه  

چه ندین گرفتی تر)22(. 
سێكسی( ش  په روه رده ی  )میكانیزمه كانی   

له مانه ی خواره وه دا خۆی ده بینێته وه  )23(:
پابه ندبوونی  خۆڕووتكردنه وه و،  له   رێگری   .1

ره گه زی مێ به  پۆشاكی ئیسالمیه وه .
2. چاوپارستن، چونكه  ئه م میكانیزمه  به هێزترین 
به ربه سته  له به رده م هه رچه شنه  الدانێكی سێكسی. 
وروژێنه   له   خۆپارستن  دوركه وتنه وه و   .3
كه سانی  له گه ڵ  ته وقه كردن  وه ك:  سێكسیه كان؛ 
كه سانی  له گه ڵ  ته نهایی  و  ژوان  نامه حره م، 
ته ماشاكردنی  نادروست،  تێكه اڵوی  نامه حره م، 
فیلم و دیمه نه  سێكسیه كان )وه ك وێنه  وگرته ی 
و  سێكسیه كان  چیرۆكه   خوێندنه وه ی  ڤیدیۆیی( 
كااڵ  وه ك  ئافره ت  كه   گۆرانیانه ی  له و  گوێگرتن 

به كار دێنن. 
4. ئه نجامدانی پرۆسه ی هاوسه رگیری.  
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پایه ی دووه م: زاڵبوون بەسەر فاكتەرەكانی 
ناكۆكییە خێزانییەكاندا: 

دەستدانی  لە  و  خێزان  تێكچوونی  بێگومان   
ونائارامی  نائۆقره یی  و  خێزان(  )دەروندروستی 
ئابووری،  فاكتەری  كۆمەڵێك  دەرەنجامی  خێزانی، 
كۆمەاڵیەتی، دەروونییە، گرنگترین ئەو فاكتەرانەش 

ئەمانەی الی خوارەوەن )24(:
1. په روه رده ی خێزانی نادروست.

ژن  )كەسوكاری  دەرەكی  دەستتێوەردانی   .2
ومێرد یان خەڵكانی تر(.

3. سەربەخۆنەبوونی ژن و مێرد )ماڵی هاوبەش(.
4.  لێكتێنەگەشتنی ژن و مێرد لە یەكتری.

5. قەیرانە ئابوورییەكان. 
6. هاوسەرگیری پێشوەخت. 

7. نەزۆكی.
8. فرەژنی.

9. ناپاكی هاوسەری.
10. بواری پیشەیی )كاركردنی ژن  لە دەرەوە(.

11. جیاوازی تەمەن.
12. خراپ هەڵبژاردنی هاوسەر.

13. پابەندنەبوون بە بەڵێن و پەیمانەكانەوە.
14. سستی و الوازی  سێكسی.  

15. تۆڕە كۆمەاڵیەتییەكان.
ژن  الیەن  لە  دەمارگیری  و  خۆپەرستی   .16

ومێردەوە.
17. گومانی خراپ وئیرەیی بردنی لە رادەبەدەر )دڵپیسی(. 

18. میدیا.
19. توندوتیژی جەستەیی و دەروونی.

20. خواردنەوەی مادە كحولیەكان و ئالودەبوون 
بە مادە هۆشبەركان. 

ئاستی  و  رۆشنبیری  رووی  لە  جیاوازی   .21
خوێندەواری.

و   تەاڵق  وشەی  دووبارەكردنەوەی  زۆر   .22

ئاسانكاری و فەتوادان. 
بۆ  نەگەڕانەوەی  و  پیاو  سەفەركردنی   .23

ماوەیەكی دوورودرێژ.

پایه ی سێیه م: )سایكۆلۆژیای تەاڵق()25(:
 تەاڵق لە روانگەی دەروونی وكۆمەاڵیەتیەوە: 
بونیادی  هەرەسهێنانی  و  رووخان  لە  بریتییە 
پرۆسەی  الیەنەكانی  لە  الیەنێك  بەمەش  خێزانی، 
ئەركەكانی  پیاو–  یان  ژن   – هاوسەرگیری 

سەرشانی جێبەجێناكات.
هەنگاوی  یەكەمین  لە  بریتییە  عاتیفی(  )تەاڵقی 
ئێجگاری  تەاڵقی  فاكتەری سەرەكی  جیابوونەوەو 
جۆرە  ئەم  ونیشانەكانی  سیما  وپیاو،  ژن  نێوان 

تەاڵقە:  
بۆ  خۆشەیستی  سۆزو  كەمبوونەوەی   .1

یەكتری لە الیەن هاوسەرانەوە. 
2.  بێبایەخكردن و پشتگوێخستنی یەكتری. 

3. باڵوبوونەوەی دڵەڕاوكێ. 
4.  گرژی وئاڵۆزی. 

5. توندو تیژی دەروونی وترسان لە داهاتویەكی نادیار.
6.  بێزاری و بێتاقەتی ژن و مێرد لە یەكتری. 

7. نەمانی سۆزو خۆشەویستی بۆ یەكتری. 
8.  ونبوونی رێزو ئەمەكداری.

9. سستی و الوازی پەیوەندی خێزانی بە گشتی 
و پەیوەندی سێكسی بە تایبەتی. 

10. ئاژاوەی بەردەوام و ونبوونی زمانی گفتوگۆ.
لە  یەكتری  لە  مێرد  و  ژن  جیابوونەوەی   .11
به  )ماڵی  ماڵ  حاڵه ته دا  له م  دەروونیەوە،  رووی 

ئوتێلی( ناو ده برێت.
ده بێت  ته اڵق  له جۆره كانی  رێگری   بۆ 
كار  و  تێبگه ن  ته اڵق  سایكۆلۆژیای  له   هاوسه ران 
له سه ر كه مكردنه وه ی فاكته ره كانی بكه ن، به تایبه ت 

ته اڵقی عاتیفی.  
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پێویست  وه ك  نه مانتوانی  ئه وه ی  سه باری    
سه رجه م بابه ته  په یوه ندیداره كانی ده رووندروستی 
خاڵه   چه ند  ئه م  دا  كۆتایی  له   بخه ینه ڕوو،  خێزان 

به پێویست ده زانین: 
یەكەم:  كردنەوەی سەنتەری رێنمایی خێزانی، 
و  خێزانی  هاوسەنگی  ڕاگرتنی  ئامانجی  كە 

كەمكردنەوەی مەینەتیەكانی بێت. 
دووەم: كاركردن بۆ ئەوەی كۆمەڵێك بەرنامەی 
خێزان  دەرووندروستی  بە   سەبارەت  فێركاری 

بخرێتە پرۆگرامەكانی خوێندنەوە.
دەربارەی  توێژینەوە  ئەنجامدانی  سێیەم: 
هەردوو  لەوانەیە  كە  خێزان،  رەفتاریەكانی  گرفتە 
رەگەز ڕووبەڕوی ببنەوە، وەك: پەنابردن بۆ مادە 
سێكسی،  الدانی  هۆشبەرەكان،  مادە  كهولییەكان، 

وە هەرجۆرە الدانێكی تر.
لە  ڕوو  ئەوانەی  رێنمایكردنی  چوارەم: 
پرۆسەی هاوسەرگیری دەكەن )لە هەردوو رەگەز( 
ئیسالمییەكان و گونجانی  بەها  بە  پابەندبوون  بۆ 
و  هاوسەرگیری  رۆشنبیری  و  هاوسەرگیری 
لە كاتی  پەنا بردن بۆ دەسەاڵتی عەقڵ و لۆجیك 

دروستبوونی كێشە خێزانیەكان.
پێنجەم: هەستانی دەزگا پەیوەندیدارەكان بە كاروباری 
كۆمەڵناسی  بواری  پسپۆڕانی  لەگەڵ  تەنسیق  بە  خێزان 
و  پێگەیاندن  خولی  كردنەوەی  بە  دەروونناسی،  و 

هۆشیاركردنەوە بۆ قوربانیانی توندوتیژی خێزانی.
و  هه ڵه   چه مكه   راستكردنه وه ی  شەشەم: 
باوه كانی تایبه ت به  خێزان ، به تایبه ت ئه وینداری و 
په یوه ندی سێكسی و گونجانی هاوسه ری و ته اڵقی 

سۆزداری.
حەوتەم: به هێزكردنی به رگری ده روونی خێزانی 
و رێگری له و مه ترسیانه ی هه ڕه شه  له سه ر خێزان 
دروست ده كات، به  تایبه ت )میدیا( و )ته كنۆلۆژیا(.

په راوێزه كان:
توێژه رانی  كه   هه ستیارانه ی  بابه ته   له و  یه كێك   .1
نێوان  )په یوه ندی  سه رقاڵكردووه   سلیكۆلۆژی  بواری 
توێژبه ندێك  هه رچه نده   وده رووندروستییه (.  ئایین 
ئاماده كردبوو،  به وناونیشانه   گرنگمان  )مبحث(ێكی 
درێژی  و  خاڵ   گۆڤاری  رێنماییه كانی  له به ر  به اڵم 
ئومید  بكه ینه وه ،  جێی  نه مانتواني  ئێمه ،  بابه ته كه ی 
ده كه ین له  كاتی تردا بتوانین ئه و بابه ته  وه ك پێویست 
ده كه ین  رێنمایی خوێنه ران  لێره شه وه   بكه ین..  تاوتوێ 
بابه تی  له سه ر  قسه   كه   بخوێننه وه  سه رچاوانه   ئه م 
)ئایین و ده رووندروستی( ده كه ن : إريك فروم ، الدين 
 – غريب  مكتبة  كامل،  فؤاد  ترجمة:  النفسي،  والتحليل 
األسكندرية، 2003. هه روه ها : صالح بن ابراهیم الصنیع 
، الصحة النفسیة من منظور اسالمي بين علماء االسالم 
1426هـ- ط1،   – دكتوراه  اطروحة   – النفس  وعلماء 

2006م.  ئازاد عه لی ئیسماعیل، ئایین و ده روونساغی، 
له باڵوكراوه كانی  كه ریم،  ساڵح  شوكریه   وه رگێڕانی: 

سه نته ری زه هاوی ) 44( چ1، 2017.
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التربية  أصول   ، الحازمي  حامد  بن  خالد   .11
ط1،  المنورة،  المدينة   – الكتب  عالم  دار  اإلسالمية، 

1420كـ -2000ز. ص55.  
والعالج  االرشاد  العيسوي،  محمد  عبدالرحمن   .12

النفسي ، ل48- 52.
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التوجيه واالرشاد النفسي، دار صفاء – عمان، 1999م – 

1420ه، ص30.
والعالج  االرشاد  العیسوی،  عبدالرحمن  بڕوانه :   .14
النفسی، 2006، ص 43-47. اإلرشاد النفسي: خطواته وكيفيته 
)نموذج إسالمي(عبدالعزيز بن محمد النغيمشي, مجلة جامعة 
اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية، العدد 4، السنة 4، االرشاد 

النفسي الديني, محمود فتوح سعدات,1436.
چەند  دەرووندروستی-  فەهمی:  مستەفا   .15
گونجان،  بەسایكۆلۆژیای  سەبارەت  لێكۆڵینەوەیەك 
 ،2012 چ1،  هەولێر،   – نارین  سەعدی،  سەالح  وەرگێڕانی 

ل 37.
عالم  العالجي،  النفس  علم  إجالل محمد سري:   .16

الكتب – القاهرة، 1990. ص 32.
17.  بۆ نموونه  یڕوانه : أمل بنت أحمد بن عبد الله 
المتوقع  باإلشباع  وعالقته  الزواجي  التوافق  باصويل، 
الزوجين،كلیة  بين  المتبادلة  العاطفية  للحاجات  والفعلي 
الریاض، 1428-1429، ص 146 و  العلوم االجتماعیة- 

دواتر.
الزواجي  التوافق  محمد:  العزيز  عبد  سيد  هالة   .18
وعالقته بدرجة العدوانية لدى األبناء من 12 سنة. رسالة 
ماجستير، معهد الدراسات العليا للطفولة - جامعة عين 
شمس  1998. رضا فاروق حافظ سيد: بعض األفكار 
بمستوى  وعالقتها  الزواجين  لدى  السائدة  الالعقالنية 
التوافق الزواجي بينهما. رسالة دكتوراه ، كلية اآلداب - 

جامعة المنيا – 2002.
القوصي، أسس  عبدالعزيز  له :  زياتر  زانياري    .19
القاهرة، ط4،  المصرية،  النهضة  مكتبة  النفسية،  الصحة 
معجم  الشربيني،  لطفي   .379 ص  1952م،   - 1371هـ 
النفسي، ص 165. أحمد زكي بدوي:  الطب  مصطلحات 
معجم مصطلحات العلوم اإلجتماعية، 365-367. عثمان 
والفتيان،  للفتيات  اإلسالم  في  الجنسية  التربية  الطويل: 

دار الفرقان، د ت، ص8. عبدالله ناصح علوان, مسؤولية 
التربية الجنسية من وجهة نظر اإلسالم، دار السالم، د 

ت ، ص 5.
20. أخرجه البخاري، صحيح البخاري 105/1 132. 

ومسلم، صحيح مسلم 247/1.
 .38/1 البخاري  صحيح  البخاري،  أخرجه   .21

ومسلم 251/1.   
22. د. حامد زهران، الصحة النفسية والعالج النفسي، 
الجنسية  التربية  بخيت،  يوسف  عطية  452.فاروق  ص 
ماجستير-  رسالة   – والسنة  الكريم  القرآن  ضوء  في 
العليا،  الدراسات  كلية  نابلس،  الوطنية-  النجاح  جامعة 
2010. هه روه ها عبد المنعم الحفني، الموسوعة النفسية 

الجنسية، مكتبة مدبولي، القاهرة، ط4، 2002.
الصحة  فی  وأثرها  االسالمیة  التربیة  بڕوانه :    .23
عبدالله،  كریم  ناصح   – دكتوراه  أطروحهة  النفسیة، 

ص304-297.
24. زانياري زياتر له : أسماء بدري االبراهيم: الصحة 
الجامعة  مجلة  المعنفات،  األردنيات  النساء  لدى  النفسية 
الثامن  المجلد  اإلنسانية(  الدراسات  )سلسلة  اإلسالمية 
عشر، العدد الثاني، يونيو 2010. أسماء بدري االبراهيم: 
الصحة النفسية لدى عينة من النساء االردنيات المطلقات. 
مجلة اربد للبحوث والدراسات، المجلد الحادي عشر، العدد 
التوافق  الله باصويل:  االول، 2007.  أمل أحمد بن عبد 
للحاجات  والفعلي  المتوقع  باإلشباع  وعالقته  الزواجي 
الماجستير-  رسالة   - الزوجين  بين  المتبادلة  العاطفية 
العلوم  كلية  اإلسالمية  سعود  بن  محمد  اإلمام  جامعة 
االجتماعية – الرياض، 1428-1429. إيمان عبد الوهاب: 
الطالق  لظاهرة  ميدانية  للطالق/دراسة  االجتماعية  اآلثار 
في مدينة الموصل، رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة 

الموصل، 1998.
زانياري  زياتر له  : مصطفى حجازي,الصحة   .25
النفسية منظور دينامي للنمو في البيت والمدرسة. د.كمال 
في  النفسية  والصحة  الزوجية  العالقة  مرسي،  ابراهيم 
الصحة  عبدالله،  كریم  ناصح  النفس.د.  وعلم  االسالم 
النفسية لدى عينة من النساء المطلقات في مدينة حلبجة) 
االدب  وعلوم  واالدب  الفنون  مجله   ميدانية(.  دراسة 

واالجتماع – دبی،  ع 24-– مایو- 2017.
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عەدنان ئەحمەد فەتاح 

ر لەکۆمەڵناسى
ماستە

دەروازەیەک بۆ تێگەشتن لە 

خۆسوتاندن
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سەد  لە  زیاد  کە  دیاردانەیە  لەو  خۆکوشتن 
ساڵە، بابەتێکی گرنگە لە زانستە کۆمەاڵیەتییەکان و 
بەتایبەتی کۆمەڵناسی. کتێبی )خۆکوشتن(ی ئەمیل 
یەکێکە  رابردوودا،  ساڵی  سەد  لە  دۆرکهایمیش، 
راڤەکردنی  بۆ  دەگمەنەکان،  زانستییە  هەوڵە  لە 
دۆرکهایم،  ئەمیل  پێش  خۆکوشتن.  دیاردەی 
هۆکارە  لە  جەختیان  لێکۆڵینەوەکان  زۆربەی 
بەاڵم  کردووەتەوە،  بایۆلۆجییەکان  و  دەروونیی 
دەکات  نوێ  راڤەیەکی  و  دێت  دۆرکهایم  دواتر 
ئەم  پشت  کۆمەاڵیەتیی  هۆکاری  لە  جەخت  و 
هۆکارە  ئەوەی  بەبێ  ئەڵبەتە  دەکاتەوە،  دیاردەیە 
ئەم  پشت  عەقڵیەەکانی  و  بایۆلۆجیی  دەروونیی، 

دیاردەیە رەتبکاتەوە.
خۆکوشتن لە کۆمەڵگایەکەوە بۆ کۆمەڵگایەکی 
وەک  هەم  و  رێژە  وەک  هەم  دەگۆڕێت،  تر 
و  خۆکوشتن  رێژەی  خۆکوشتن.  شێوازەکانی 
نێر  نێوان  لە  لە هەمان کۆمەڵگەدا،  شێوازەکەشی 
تەنانەت  و  خۆکوشتن  رێژەی  جیاوازە.  مێدا  و 
شێوازەکانیشی، کە ئەم کەسانە پەنای بۆ دەبەن، 
دەگۆڕێت.  تر  سەردەمێکی  بۆ  سەردەمێکەوە  لە 
هەر بۆیە لێکۆڵینەوە لەم دیاردەیە بەبەردەوامیی، 
لە  تێگەشتن  بۆ  زانستییە  و  گرنگ  پێویستییەکی 
شێوازەکانی  هەڵبژاردنی  هۆکاری  و  هۆکارەکان 

خۆکوشتن لەالیەن ئەم کەسانەوە.
لە ئاستی دونیادا، خۆهەلواسین، زەهر خواردن 
و خۆ دەرمانخواردکردن، لە رێگا هەرە دیارەکانی 
بۆ خۆکوشتن  رێگایەک  بەکارهێنانی  خۆکوشتنن. 
پشتەوەیە،  لە  هۆکارێکی  چەند  کۆمەڵگایەکدا  لە 
رێگاکانی  بەکارهێنانی  جیاوازیی  هەر وەک چۆن 
هۆکاری  مێدا،  و  نێر  نێوان  لە  خۆکوشتنیش 
کۆمەاڵیەتیی و کەلتوریی لە پشتەوەیە. پیاوان بە 
خۆهەڵواسین  یان  چەک  بەکارهێنانی  بە  زۆری 
خۆیان ده کوژن، ژنان زیاتر بە زەهر یان دەرمان 

 )WHO, 2012( .خۆیان دەکوژن
تەندروستیی  رێکخراوی  ئامارەکانی  پێی  بە 

جیهانیی، رێژەی خۆکوشتن لە هەموو واڵتاندا لە 
)WHO, 2012( .بەرزبوونەوەدایە

کۆمەاڵیەتییه کان،  کێشە  واڵتێکدا،  هەر  لە 
کێشەکانی خێزان و قەیرانی ئابووریی زیاد بکەن، 

رێژەی خۆکوشتنیش بەرزدەبێتەوە. 
لەالیەن  ئەو شێوازانەی  ئەمیل دۆرکهایم  رای  بە 
ئەو کەسانەی کە خۆیان دەکوژن بەکاردەهێنرێن، مانا 
و هۆکارێکی هێندە بەهێزی لە پشتەوەیە، بۆ تێگەشتن 
کەسەکە،  کەسێتیی  هەڵەوە.  بکەوینە  زەحمەتە  لێی 
پەیامەش  و  مانا  ئەو  و  کارەکە  لەسەر  سوربوونی 
بیگەیەنێت،    خۆکوشتنەکەوە  رێگەی  لە  دەیەوێت  کە 
شێوازی  هەڵبژاردنی  لەسەر  هەیە  کاریگەرییان 

)Akt.Volant, 2005, s.36( .خۆکوشتنەکە
دەیان  مرۆڤ  کۆنەکانەوە  سەردەمە  لە 
بۆ خۆکوشتن. الی  بەکارهێناوە  جیاوازی  رێگای 
رۆمانەکان نەخواردن تاکو مردن و خۆفڕێدانە نێو 
ئاگر لە رێگا بەکارهێنراوەکان بووە. لەگەڵ ئەوەی 
لەالیەن گەنجان و ژنانەوە شێوازێکی خۆکوشتن 
رۆمانیەکانەوە  لەالیەن  خۆهەڵواسین  بەاڵم  بووە، 
بە چاوێکی شەرم و پیسەوە سەیرکراوە، لە کاتێکدا 
شەرەفمەندانە  رێگایەکی  بە  چەک  بە  مردنیان 
 Jamison, 2004, s.165-( سەیرکردووە. 

.)167- 168
شنایدمان بە پشتبەستن بەو کێشانەی کە ئەو 
کەسانە بووەتەوە کە خۆیان دەکوژن، باس لە سێ 

جۆری خۆکوشتن دەکات:
یەکەمیان پەیوەستە بەو کێشانەی کە کەسەکە 
بە  پەیوەندی  ئەوەی  واتە  هەیەتی.  خۆیدا  ناو  لە 
ناوەوەی ئەو کەسەوە هەیە. جۆری دووەم ئەوەیە 
لە کێشەدایە.  تردا  لەگەڵ کەسێکی  کە ئەو کەسە 
سێیەم جۆریش ئەوەیە ئەو کەسە خۆی بە دابڕاو 
لە  تەنانەت  دەوروبەری،  کەسانی  لە  دەزانێت 
تەنهایی دەکات.   بە  هەموو مرۆڤایەتیی و هەست 

.)Lester, 1971, s.42(
 1970 سااڵنی  لە  کە  لێکۆڵێنەوەیەک  پێی  بە 



     74  
ژماره )19(
تشرینى یەکەم 
2018

ە. 
ریی

نبی
ۆش

 ڕ
یی

زر
 ه

کى
رێ

ۆڤا
گ

لخا
ئەنجامدراوە، لەگەڵ ئەوەی ژنان و پیاوانیش دەرمان 
ئەزانن،  پەسەندکراو  رێگایەکی  بە  زەهرخواردن  و 
بەاڵم پیاوان چەک وەک شێوازێکی پیاوانە، کاریگەر 
و ئاسان دەبینن. ژنانیش دەرمان و زەهرخواردن بە 
شێوازێک دەبینن کە بەدەستهێنان و بەکارهێنانیشیان 

.)Jmison, 2004, s.174( .ئاسانە
لە جیهاندا  لە 800 هەزار کەس  زیاتر  سااڵنە 
خۆیان دەکوژن. بێگومان ژمارەی ئەوانەی هەوڵی 
لە  ژمارەیە.  لەم  زیاترە  زۆر  دەدەن  خۆکوشتن 
ساڵی 2012، 804 هەزار کەس لە جیهاندا خۆیان 
یەکەمی  هۆکاری  ساڵدا،  هەمان  لە  کوشتووە. 
مردنی ئەو کەسانەی تەمەنیان لە نێوان 15 بۆ 30 

ساڵییدان، خۆکوشتن بووە.
خۆکوشتنی  رێژەی  کە  واڵتەیە  ئەو  عێراق   
بۆ   1.2 و  ژنان  بۆ   2.1 زیاترە.  پیاوان  لە  ژنان 
پیاوان. بە شێوەیەکی گشتیی لە واڵتانی عەرەبیی 
رێژەی  نێوان  لە  زۆر  جیاوازی  ئیسالمیی،  و 

خۆکوشتنی ژنان و پیاواندا نابینرێت. 
ژنان  خۆکوشتنی  رێژەی  واڵتەشتدا  پێنج  لەم 
پاکستان،  )بەنگالدیش،  زیاترە.  پیاوان  هی  لە 
 World Health( عێراق(.  و  چین  ئەندەنوزیا، 

.)Organization WHO, 2012

خۆسوتاندن
لە هەر کۆمەڵگا و سەردەمێکدا چەندین شێوازی 
خۆکوشتن  شێوازی  هەندێک  هەیە.  خۆکوشتن 

تەنها لە قۆناغێکی مێژووییدایە و دواتر نامێبێت.
جۆرەکانی خۆکوشتن پەیوەندی بە هەڵبژاردن 
بە  پەیوەندی  بەڵکو  نییە،  تاکەکانەوە  جیاوازی  و 
 Durkheim,( هەیە.  کۆمەاڵیەتییەکانەوە  هۆکارە 

   ,2004, 35
واتە ئەوە کۆمەڵگا و کەلتورە بڕیار دەدات چی 
و  هەبێت  کۆمەڵگایەکدا  لە  خۆکوشتن  شێوازێکی 
جۆرەکانی  لە  یەکێکە  خۆسوتاندن  ببێتەوە.  باڵو 

خۆکوشتن و لە چەند کۆمەڵگایەکدا هەیە. 

بۆ  بەر  دەگیرێتە  رێگایەکە  خۆسوتاندن 
خۆسوتاندن  هەوڵێکی  هەموو  بەاڵم  خۆکوشتن، 
بۆ خۆکوشتن نییە، بۆیە نابێت خۆسوتاندن وەک 

هاومانایەک بۆ خۆکوشتن بەکاربهێنرێت. 
نییە  خۆکوشتن  تازەی  شێوازێکی  خۆسوتاندن 
لە  بەر  دۆکهایم  ئەمیل  هەبووە.  کۆنەوە  لە  هەر  و 
سەد ساڵ لە کتێبی خۆکوشتندا ئاماژەی پێکردووە 
و دەڵێت: مرۆڤ وەک چۆن بە پارچەیەک ئاسن یان 
ئاواش  دەسوتێنێت(،  )خۆی  دەکوژێت  خۆی  ئاگر 
دەکرێت بە رەتکردنەوەی خواردن کۆتایی بە ژیانی 

)Durkheim, 2014, s.23( .خۆی بهێنێت
یەمەن،  سودان،  لە  خۆکوشتن  جۆرەی  ئەم 
سعودی،  عەرەبستانی  میسر،  کوەیت،  ئەردەن، 

تونس، ئێران، کۆریای باشور و تورکیا هەیە. 
ژنان  خۆکوشتنی  جۆرێکی  هیندستان  لە 
پێیدەوترێت ساتی، کە بە مانای ژنی راستگۆ دێت. 
ژنی مێرد مردوو، خۆی فڕێدەداتە ناو ئەو ئاگرەی 

لە رێورەسمی جەنازەی مێردەکەیدا کراوەتەوە. 
عێراق

واڵتانی  نێوان  لە  دایە   14 پلەی  لە  عێراق 
 100 هەر  لە  عێراقدا  لە  خۆکوشتن.  بۆ  عەرەبی 
 WHO,( .هەزار کەسێک 1.7 کەس خۆیان دەکوژن

)2014
لە عێراقدا لە 1934 بۆ 1975 خۆسوتاندن دوای 
جۆری  سێیەم  دەرمان،  و  چەک  بە  خۆکوشتن 

خۆکوشتن بووە.
بە   1990 پێش  کوردستان،  هەرێمی  لە 
ئامارەوە،  بەردەستنەبوونی  یان  نەبوون  هۆی 
لە  بووە،  چەند  خۆسوتاندن  رێژەی  نازانرێت 
بووە  زۆرتر  وەرزێکدا  لە چی  و  ناوچەیەک  چی 
و  زانیاریی  بەپێی  بوون.  چی  هۆکارەکانیشی  و 
)1960( لە کۆتایی  ئێمە،  لێکۆڵینەوەکەی  ئەنجامی 
ەکان، لە گوندێکی نێوان عێراق و ئێران و نزیک 
بە شارۆچکەی دەربەندیخان، ئافرەتێک کە لەالیەن 
یەکێک لە فەرماندەکانی پێشمەرگەوە دەستدرێژی 
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لە جەستەی خۆی  ئاگر  دەکرێتە سەر،  سێکسیی 
بەردەدات و گیان لەدەست دەدات.

ئێمە  خۆسوتاندنە  روداوی  کۆنترین  ئەمە 
پێیگەشتووین.  لێکۆڵینەوەکانی تر کە لەم بوارەدا 
دیاردەیە  ئەم  مێژووی  و  ریشە  دەبێت  دەکرێن، 

بدۆزنەوە لە کۆمەڵگای ئێمەدا.
کوردستان،  هەرێمی  لە  خۆسوتاندن  رێژەی 
لە دوای 1990 بەبەردەوامیی رووی لە زیادبوون 
بووە. لە کاتێکدا لە ساڵی 1991، 39 ئافرەت خۆیان 
ئافرەت   135 دەگاتە   1995 لە ساڵی  سوتاندووە، 
و لە ساڵی 2000 دەگاتە 202 ئافرەت و لە ساڵی 
 Alamir, .2005، 300 ئافرەت خۆیان سوتاندووە

2009, s.27
خۆیان  ژنان  بۆچی  ئەوەی  پرسیاری 
ژنان  بۆچی  پرسیارەی  لەو  جیاوازە  دەسوتێنن، 
بۆ  و  لێرەدا  بەکاردەهێنن.  خۆسوتاندن  رێگای 
پرسیاری  وەاڵمدانەوەی  هەوڵی  لە  تەنها  ئێستا 
پرسیارەش  ئەم  وەاڵمدانەوەی  بۆ  یەکەمداین. 
بابەتە  ئەم  تیۆرییەکەی  الیەنە  تیشکخستنە  تەنها 
لەو  وەاڵمە  ئەم  راستەوخۆ  دەبێت  و  نییە  بەس 
کەسانەوە وەربگرین کە خۆیان سوتاندووە. ئێمە 
بکەین کە خۆی  لەگەڵ کەسێکدا  گفتوگۆ  ناتوانین 
کوشتووە و ئەمەش یەکێکە لەو گرفتە گەورانەی 
روبەرووی هەر توێژەرێکی ئەم بوارە دەبێتەوە و 

رێگرە لەوەی بگات بە وەاڵمێکی زانستیی. 
ئامانجی  بۆ  دەسوتێنن،  خۆیان  ژنانەی  ئەو 
ژنانە  ئەم  هەموو  واتە  دەسوتێنن.  خۆیان  جیاواز 
بۆ مردن خۆیان ناسوتێنن. هەندێکیان بۆ مردن و 
بەمەبەستی خۆکوشتن خۆیان دەسوتێنن، هەرچەندە 

لە کاتی ئەنجامدانی کارەکەدا دەکرێت رایان بگۆرێت 
و پەشیمان ببنەوە. بەم جۆرەش ناکرێت پڕۆسەکە 
ناوبنرێت هەوڵی خۆکوشتن. هەندێکی تر لەم ژنانە 
رزگاربوونە  و  خێزانەکانیان  ترساندنی  بۆ  تەنها 
کردوویانەتە  خێزانەکانیان  کە  فشارانەی  لەو 
ئامنجێک  بە  گەشتنە  بۆ  تریان  هەندێکی  سەریان. 
کە نەیتوانیوە بە رێگای تر و فشاری تر بگات بەو 
ئامانجەی و دەست بۆ ئەم رێگا قورس و ترسناکە 
دەبات. هەندێک لە ژنانی تریش بۆ ئەوەی ژیانیان 
نەیەن  کوشتن  توشی  یان  مەترسییەوە  نەکەوێتە 
یان بۆ پاراستنی ژیانی کەسێک، هەوڵی سوتاندنی 

بەشێک لە جەستەیان دەدەن.
لەگەڵ ئەوەی ئامانجی هەندێک لەم ژنانە مردن 
جەستەیان  لە  بەشێک  دەیانەوێت  تەنها  و  نییە 
بەاڵم  بەکاریدەهێنن،  فشارێک  وەک  و  بسوتێت 
دەردەچێت  کۆنترۆڵ  لە  ئاگرەکە  جار  هەندێک 
واتە  لێبکەوێتەوە.  کەسەکەی  مردنی  دەکرێت  و 
کەسێک خۆکوژیی دەکات بەبێ ئەوەی مەبەستی 
ئەم  جار  هەندێک  چۆن  وەک  بێت.  خۆکوشتن 
و  خۆسوتاندنەکە  لە  خۆکوشتنە  ئامانجی  کەسە 
دەبێتەوە.  پەشیمان  ئەنجامدانیدا  کاتی  لە  بەاڵم 
بۆیە تاکو لێکۆڵینەوەیەکی ورد نەکرێت، ناکرێت بە 
تەواوی بزانین ئامانجی ئەوەی مردووە و ئەوەشی 

نەمردووە چی بووە.
لەگەڵ ئەوەی لێکۆڵینەوە دەربارەی خۆسوتاندن 
زۆر قورس و ماندووکەرە، بەاڵم ئەوەی کە هەندێک 
لەو ژنانەی کە بە جددی و بەمەستی مردن خۆیان 
نزیک  دەتوانین  دەمێنن،  ژیاندا  لە  سوتاندووە، 
کردارەکە.  پشت  سەرەکی  هۆکاری  لە  بببینەوە 

لە هیندستان جۆرێکی خۆکوشتنی ژنان پێیدەوترێت ساتی، کە بە 
مانای ژنی راستگۆ دێت. ژنی مێرد مردوو، خۆی فڕێدەداتە ناو 
ئەو ئاگرەی لە رێورەسمی جەنازەی مێردەکەیدا کراوەتەوە. 

;



     76  
ژماره )19(
تشرینى یەکەم 
2018

ە. 
ریی

نبی
ۆش

 ڕ
یی

زر
 ه

کى
رێ

ۆڤا
گ

لخا
بەتایبەت  زانیارییەکان،  کەسە  ئەم  ئەگەر  ئەڵبەتە 

زانیارییە گرنگەکان لە توێژەر نەشارێتەوە.
گەورەترین گرفتێک روبەڕووی هەر توێژەرێکی 
ئەم بوارە دەبێتەوە لە کوردستاندا، ئەوەیە کە ئەم 
کاتێکی  بکەن.  قسە  نین  ئامادە  زۆربەیان  ژنانە 
زۆرت ئەوێت بۆ ئەوەی هەندێک لەم ژنانە رازی 
بکەیت تاکو دەربارەی هۆکاری خۆسوتاندنەکەی 
دەکەنەوە  رەتی  زۆریان  بڕێکی  بکات.  بۆ  قسەت 
ئەوان  کە  رایدەگەیەنن  و  سوتاندبێت  خۆیان  کە 
سوتاندبێت.  خۆیان  نەک  سوتاون  هۆکارێک  بە 
ئەوانەشی ئامادەی قسەکردنن، مەرج نییە هەموو 

شتێک روونبکەنەوە. 
لە  باس  گشتیی  شێوەیەکی  بە  دەکرێت 
کوردستان  لە  ژنان  خۆسوتاندنی  هۆکارەکانی 
بکەین، بەاڵم هێندەی ژمارەی هەر ژنێک کە خۆی 
دەسوتێنێت، هۆکارێش هەیە کە ناکرێت هەموویان 

لە هۆکارە گشتییەکاندا بدۆزینەوە. 
لە  هەندێکن  خوارەوە  ئەمانەی  گشتیی  بە 

هۆکارەکانی خۆسوتاندن لە کوردستاندا:
1. کەمیی ئازادیی بۆ ژنان، ئازادییەک کە خۆیان 
بە کەمتر لە پیاوان نەبینن. ئەم کەمیی ئازادییە لە 
ژنێکەوە بۆ ژنێکی تر دەگۆڕێت، بە پێی خێزان و 

ئەو ژینگەیەی تێیدا دەژی. 
ئازادیی  ئەوەی  لەگەڵ  بەشودان،  بەزۆر   .2
بە  بەبەراورد  هاوسەرگیرییدا  کاتیی  لە  کچان 
سااڵنی پێشوو تا رادەیەکی زۆر زیادی کردووە، 
یەکێکە  و  ماوە  خێزاندا  هەندێک  لە  هێشتا  بەاڵم 
لە هۆکارەکانی خۆسوتاندنی ژنان لە کوردستاندا. 
تەنها بە زۆر بە شودان نا، هەندێک جار رێگرتن 
لەوەی کچێک هاوسەرگیریی لەگەڵ کەسێک بکات 

کە خۆی دەیەوێت، هۆکارە بۆ خۆسوتاندن. 
3.  وکایتییکردن بە ژن، لەالیەن هاوسەرەکەی 
لەبەردەم  خێزانەکەیەوە،  نێو  کەسێکی  یان 
ئەم  خێزانەکەیدا.  ئەندامەکانی  و  منداڵ  خەڵک، 

سوکایەتییکردنە وەها لە ژنەکە دەکات، هەست بە 
کەمیی بکات و بەرەو نائومێدیی دەبات.

ژنانە  لەم  هەندێک  دەروونیی،  نەخۆشی   .4
دەروونییدان  فشاری  ژێر  لە  جیاواز  رێژەی  بە 
کردووەتەوە  دوپات  ئەوەیان  هەندێکیشیان  و 
ئەو  خۆسوتاندنەکەیان،  سەرەکی  هۆکاریی  کە 
بوون.  تێیدا  کە  بووە،  سەختە  دەروونییە  بارە 
بەشێکی زۆری توێژینەوەکانی ئەم بوارەش، باری 
دەروونیی قورس و نەخۆشییە دەروونییەکان، بە 

هۆکارێک دادەنێن لە پشت خۆکوشتنەوە.
بارێکی  بێکاریی  پیاوان  بۆ  ئەگەر  بێکاریی،   .5
قورس بێت، بۆ هەندێک ژن کە ناچارن کار بکەن 
دەستناکەوێت،  کاریان  و  بژین  پێی  ئەوەی  بۆ 
بارودۆخەکە زۆر قورستر دەبێت. بە پێی ئەنجامی 
لە  بووە  یەکێک  بێکاریی  ئێمەش،  لێکۆڵینەوەکەی 

هۆکارەکانی خۆسوتاندنی ژنان.
6. توندوتیژی جەستەیی، یەکێکی تر لە هۆکارەکانی 
ئەم  ناڕاستەوخۆ،  یان  راستەوخۆ  خۆسوتاندن، 

جۆرەیە لە توندوتیژی دژی ئافرەتان. 
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و  ڕە وت  هە ر  و،  جیاوازە   بابە تە   لە م  لێكۆڵینە وە   ڕوانگە ی 

ئە و  و  تێگە یشتن  و چۆنیە تی  دنیابینی  لە چوارچێوە ی  گرۆیە ك 

دە كات،  بۆ  لێكدانە وە ی  دە كات  پە یڕە وی  ڕێبازە ی  یان  مە نهە ج 

ە  ئارا و، ئە م بابە تە ش 
جیاواز دێت

ێرە وە  ئاڕاستە  و تێگە یشتنی 
ل

لە  هە مان بازنە دا خۆی دە بینێتە وە .

تەاڵق  و فیراق

ئازاد جەالل ـ توێژەری كۆمەاڵیەتی
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چارەسەرێكی تاڵ

كە  كەس  دوو  نێوان  نەگونجانی   واتە  تەاڵق، 
پێشتر بڕیاریاندا پێكەوە لە ژێر چەترێكدا بەئارامی 
هاوسەرگیریی،  گرێبەستی  وەك  تەاڵق  بژین. 
ژیانی  گۆڕینی  بۆ  بڕیاڕدانە  ناچارییە،  بۆنەیەكی 
زۆر  لە  تر.  دۆخێكی  بۆ  دۆخێكەوە  لە  تاكێك 
دۆخدا، وەك چۆن پێمانخۆشە دوو كەس پێكەوە 
گرێبەستی هاوسەری دەكەن و شیرینی دەخۆنەوە، 
ئاوا دەبێت پێمان باش بێت كە جیادەبنەوە، بەاڵم 

پێویستیان بە ڕاهێنانەوە و ڕێنمایی هەیە.
بە واتای  ئاییندا  لە هەندێك  قورسكردنی تەاڵق 
دێ ،  نائومێدی  تاك و  بیركردنەوەی  لەناوبردنی 
دووكەس  كە  ئەوەی  بۆ  نیdە  هاندان  ئەمەیش 
كێشە لەنێوانیان هەبوو  خێرا بڕیاری جیابوونەوە 
نین،  خۆیان  خودی  كێشەكە  ڕاستیدا  لە  بدەن. 
ڕەنگە  لەوەوە سەرچاوە بگرێ  كە شێوازی بنەمای 
ئەگەر  بەندە،  لەسەر  هاوسەری  ژیانی  هەڵبژاردنی 
بنەمای دروستكردنی ژیانی هاوسەری تەندروست 
دەكەن  گرێبەستەكە  كە  دووكەسە  ئەو  بوو، 
ئایینی  و  كۆمەاڵیەتی  و  ڕۆشنبیری  هاوسەنگی 
ڕۆشنبیرییان  ئاستی  جوانی و  و  تەمەن  جیاوازی 
یان  نزیكبوو،  لێكەوە  كۆمەاڵیەتییەكان  پێوانە  بە 
هەبوو،  نێوانیان  لە  هاوسەنگییەك  چەند  كەم  النی 
لەكاتی بوونی كێشەدا بەئاسانی دەتوانرێ  قۆناغەكە 

تێپەڕێنن. 
لە نێو كۆمەڵی كوردی ئەگەر دووكەس پێكەو 
نەگونجان، دۆخێكی نەفسی  نەخوازراویان بەسەردا 
دەسەپێنن، بە ژنەكە دەڵێن ئەگەر چاكبویتایە تەاڵق 
وەردەگرێ    تر  سیمایەكی  پیاوەكەیش  نەئەدرای  
الیەن  لە  هەیبووە  پێشتر  لەوەی  جیاوازە  كە 

دەوروبەرەوە.
ژن  بۆ   دەروونیە  تاڵی  چارەسەرێكی  تەاڵق   
و پیاو بۆ سەر لەنوی گەڕانەوەی هیوا بۆ ژیان. 
لە  و  كۆمەاڵیەتییە  دیاردەیەكی  جیابوونەوە خۆی 

هەموو كۆمەڵگەكاندا هەیە.

تەاڵق و تەفریق 
لە دادگا ئەم دوو زاراوەیە زۆر بەكادێ .

هاتووە:  یاساناساندا  پێناسە  لە  وەك  تەاڵق 
كۆتێك،  لە  ڕزگاربوون  جیابوونەوە  و  لە  بریتییە 

یان بڕیارێكی ئاڵۆزە و خۆتی لێ  ڕزگار دەكەی. 
لە یاسا، یان شەرعدا بەكاردێ  بۆ ئەو حاڵەتەی 
كە كە ژن و مێرد لێكجیادەبنەوە. دوای ئەوەی بە 

گرێبەستێك بوونەتە ژن و مێرد. 
تەفریقیش: بریتیە لەوەی كە ژن و مێرد كێشەی 
زۆریان هەیە و ڕوو لە دادگا دەكەن و بە زۆریش 
بڕیار  خۆی  دادگایش  دەكەن،  جیابوونەوە  داوای 

لەو بارەیەوە دەدات.
واتای البردنی  بە  تەاڵق  لە زمانی عەرەبیدا    

كۆسپێك لە نێوان دوو شتدا.... 
ئایە چارەسەرە؟!!!

چارەسەر  هەندێكجار  ته اڵق  ڕەنگە  بێگومان، 
و  ژن  چ  كۆمەڵگایەنەدا.  لەمجۆرە  بەتایبەت  بێت، 
لە ژیانی زۆرەملێیدا ڕووبەڕووی دۆخێكی  پیاو  چ 
هاوكاری  ئەگەر  ڕەنگە  دەبنەوە،  ئاڵۆز  دەروونی 
كەسی جیابوەوە  بكرێ سەرلەنوێ   لە ماوەیەكی 
كەمدا ئەو دۆخە تێپەڕێنن و ژیان لەگەڵ كەسێكی تر 
دروستبكەنەوە و بەرەو لێواری ئارامی هەنگاو بنێن. 
لەنێو خێزانی كوردی ئەگەر ژنێك چەند شوویەك 
بكات، دەیكەنە نێو چوارچێوەی نوكتەوە و بەنەنگی 
سەیری دەكەن، لە كاتێكدا لە زۆربەی كۆمەڵگەكان 
ئاساییە. تەنانەت لە نێو كۆمەڵگەی عەرەبیدا زۆر لە 

ژنان شەش  تا حەوت شوو دەكەن. 
ڕووخان ئاسایی نیە....

ئاساییە  كۆمەڵناسی،   شارەزایانی  بڕوای  بە 
سەركەوتوو  دووەمیش  جاری  بۆ  كوڕێك  ئەگەر 
هەر  هێناوەتەوە   ژنی  سێیەمجاریش   نەبووە، 
جارێكی  با  پڕۆسەكەدا،  لە  نەبووە  سەركەوتوو 
بۆ  پێچەوانەیشەوە  بە  دروستكاتەوە،  خێزان  تر 
ژنیش  هەر ڕاستە ئەوەی ئاسایی نییە ڕووخانە، 
ڕووخان ئەوەیە كە ژن، یان پیاو دوای جیابوونەوە 
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كەسێكی  لەگەڵ  ژیان  دروستكردنەوەی  لە  بیر 
لەناو  داهاتووی  ژیانی  درێژایی  بە  نەكاتەوە و  تر 

بیرەوریدا بژی. 
خەتای ئێوە نییە

بنەماكانی  كە  كۆمەڵگەیە  ئاڕاستەی  گلەییەكە 
كەسەكە  دوو  نییە.  گونجاو  تیایدا  هاوسەرگیریی 
دەستگیراندارییان  قۆناغی  لەیەكبگەن  نەیانتوانیوە 

بە باشی تەی بكەن. 
ڕێژەكەیش ئەوەندە مەترسیدار نییە...

تەاڵق  هۆكاری  پرسی  قەزافیان  موعمەر  لە 
چییە؟  لە وەاڵمدا وتی: هۆكاری تەاڵق »زەواجە«، 
لە  نییە،  تەاڵقیش  نەبێت  هاوسەرگیریی  ئەگەر 
كوردستان ئەو ڕێژەیەی بە فەرمی خراوەتە ڕوو 
هاوسەرگیریدا  زۆری  ڕێژەی  لەگەڵ  بەراورد  بە 
هیچ مەترسیەكی نییە. ئەگەر 50 ساڵ پێش ئێستا 
لە نێو خێزانی كوردیدا تەاڵق نەبووە، واتای ئەوە 
نەبووە، كە باوباپیری ئێمە بە ئاسوودەیی ژیاون و 

كێشەیان نەبووە.
 واتای ئەوە بووە نە ژن و نە پیاو ڕایان نەبووە، 
كولتورە  ئەو  قوربانی  ژن  وەك  پیاویش  زۆرجار 
باوە بووە كە لە نێو كۆمەڵگەی كوردیدا هەبووە،  
دەیان و سەدان منداڵ هەیە  قوربانی هاوسەرگریی 
ژن بەژنن و بە زۆر دایكی لە باوكی جیاكردۆتەوە.

ئەوە  بۆ  جیابوونەوە   ئاماری  ڕووی  خستنە 
نییە كە  میدیاكان بیكەنە هەراو كۆمەڵی كوردی پێ  
بڕمێنین. هێشتا ژمارەی جیابوەوەكان نەگەیشتۆتە 
لە  هەندێكجار  تەنانەت  مەترسیدار،   حاڵەتێكی 
لە  دوورە  ڕوو  دەخرێتە  ئامار  شوێنەوە  هەندێك 
ڕاستیەوە، لە خستنەڕووی ئامادردا ڕۆژنامەنووس  
جیاوازی لە نێوان تەفریق و تەاڵق ناكات، هەموو 
كاتێكدا  لە  ڕوو  دەخاتە  بەجیابوونەوە  ژمارەكان 
ڕەوانەی  كە  كێشەكان  زۆری  بەشێكی  دادگا 

توێژەری كۆمەاڵیەتی دەكات چارەسەر دەكات.
بۆ نموونە لە ساڵی 2006 بڕیاری یەكالكەرەوە  

تەنیا بۆ 532 سكااڵ دەرچووە، بەاڵم ڕۆژنامەنووس 
بە  دادەنێ،  جیابوونەوە  بە  سكااڵ  تۆماركردنی 
گرێبەستی  هەزار  لە  كۆمەڵناسییەكان  پێوەرە  پێی 
پێكەوە  دانەیش  سەد  ئەگەر  هاوسەرگیریی 
نەگونجان  مەترسیەكی ئەو تۆ  بۆ خێزان و كۆمەڵ  

دروست ناكات. 
دەرهاویشتەكانی...

خێزاندا  لەنێو  جیابوونەوە  یەكەمی  قوربانیی 
زیانی  گەورەترین    منداڵ  منداڵ،   لە  بریتییە 

بڕیاردانی جیابوونەوەكانی نێوان ژن و مێردن. 
هەروەها تەاڵق كاریگەری لەسەر باری ئابووری 
واڵتیش هەیە، چونكە ئەو كەسانەی كە دووچاری 
باشی  بە  ئیشەكانیان  ناتوانن  بوون   جیابوونەوە 

جێبەجێبكەن و بەرهەم وەك پێویست نابێت. 
بۆ  ژن  تێڕوانینی  گۆڕینی  لەسەر  كاریگەری 
لە  پرسیار  كاتێك  هەیە،  ژن  بۆ  پیاویش  و  پیاو 
پیاو  ئەڵێ   ناكەیتەوە؟  شوو  بۆچی  دەكرێت  ژن 
پیاویش  شێوە  بەهەمان  توخمن،  یەك  هەموویان 
دەكات،  ژن  سەیری  یەكەمەوە  ژنی  دیدگای  لە 
لەوانەیە وا نەبێت، زۆر نموونە هەیە كە ژن و پیاو 
پێكەوە نەگونجاون و جیابوونەتەوە و ئێستا لەگەل 

كەسێكی تر دەژین  ئاسوودەن. 
زیانی دەروونی بۆ منداڵ زۆرە...

كە  خێزاندا  زۆربەی  لەنێو  ئەوەیە  كێشەكە  
شەڕ  بە  بڕیارەكە  دەدەن،  جیابوونەوە  بڕیاری 
دوو  یان  خێزان،  دوو  هەندێكجار  دێ  و   كۆتایی 
بنەماڵە بەو هۆیەوە قسەیان لەگەڵ یەك دادەبڕن. 

بڕیاری  قەناعەتەوە  بە  كەسەكە  دوو  ئەگەر 
هەبێت،  نێوانیان  لە  منداڵیش  بدەن،  جیابوونەوە 
هۆكاری  دەتوانرێ   منداڵەكە  تەمەنی  پێی  بە 
تا  ڕوونبكرێتەوە،  بۆ  نەگونجانەكەیان   پێكەوە 
جیابوونەوە  بەمشێوەیە  تێئەگات،  مەسەلەكە  لە 
منداڵ  دەروونی  باری  لەسەر  زیان  كەمترین 

دروست دەكات.
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شەڕی یەكتری بەمنداڵەكانیان دەكەن
خۆیان  بەرائەتی  دەدەن  هەوڵ  پیاو  ژن و 
هۆكاری  یەكەیان   هەر  دەربڕن ،  منداڵەكە  بۆ 
ئەوی  ئەستۆی  بخەنە  نەگونجانیان  پێكەوە 
تریان، الیەنگری ئەم منداڵە بۆ دایك، یان باوك 
دەروونی  زیانی  دەكات  دروست  كێشەیەك 
منداڵەكە  بە  بەسە  ئەوەندە  هەر  بەدواوەیە، 
و  بگونجێن  پێكەوە  نەمانتوانیووە  ئێمە  بوترێ  
سەرپشك  منداڵەكە  باشترە  لێكجیابووینەتەوە، 
بێت لە بینینی دایك، یان باوكی، یان خزمەكانی... 
لە  كەسێتی  دروستبوونی  بنەمای  ئاگاداربن 
منداڵە  ئەو  ئەبێت.  بەرجەستە  منداڵیدا  قۆناغی 
ئەگەر بە شێوازی زانستی مامەڵەی لەگەڵ بكرێ  و 
بابەتەكەی لێ  نەشاردرێتەوە  و دوای جیابوونەوە 
و  باوك  نەبێت،  بێبەش  هەردووكیان  بینینی  لە 
دایكی لەكاتی بینینی یەكتری ڕێزیان لەیەكگرت، 
دەكەوێ .  منداڵ  بەر  زیان  كەمترین  كاتەدا  لەم 
حاڵەتی لەم چەشنە  لە كوردستان هەیە، كە ژن و 
زۆر  بەاڵم  یەكجیابووبنەوە،  لە  بەخۆشی  مێرد 
یەكتر  لە  ڕێز  بنەمای  لەسەر  هەردووال  كەمن، 
منداڵەكەیان  پێكەوە  دواتریش  جیابوونەتەوە و 
دەبەنە باخێك، یان چێشتخانەیەك. بەاڵم كاتێك 
دایكەكە شوویكردۆتەوە، مێردی دووەم ڕێگری 

كردووە و ئەمیش وەك ئەوانی تری لێهاتۆتەوە.
پەیوەندەی  هێندەی  تەاڵق   هۆكارەكانی 
هەردوو   كولتوری  و  خێزانی  پەروەردەی  بە 
خودی  بە  پەیوەندی  هێند  نیو  هەیە،  تاكەكەوە 

كێشەكەوە نییه . 

هەڵەتێگەیشتن هەیە...
جیابوونەوە  هۆكارەكانی  ڕووی  خستنە 
كەسێتی  بەناواخنی  پەیوەندی  نییە،  ئاسان 
هیچیان  ڕاستیدا  لە  هەیە،  هەردووكیانەوە 
ڕەفتارەكانیان  خۆیان  مێرد  ژن و  نین،  خراپ 
چوارچێوە  ئەو  بیركردنەوە و  هەڵنەبژاردووە ، 
تیایدا  كە  دروستبووە  بۆیان  كولتوورییەی 
مرۆڤن  دوو  ئەوان  كێشاون،  بۆ  قاوغی  ژیاون 
دەوروبەر   و  ژینگە  ڕەنگە  پاكن،  بنەڕەتەوە  لە 
ئۆباڵەكەیان لە ئەستۆدا بێت،  چونكە بڕیارەكە 
خۆیان  نەك  دەكات،  دروست  بۆیان  كۆمەڵ 
پەیوەندییەكی  زیاتر  مێردایەتی  ژن و  مەسەلەی 
بێ   یەكەمەوە  شەوی  لە  هەر  ئەگەر  ڕۆحییە، 
ببێت،  دروست  دووانە  ئەو  لەنێوان  متمانەیی 
پێشوازی  یەكەمەوە وەك شەڕ  لە شەوی  پیاو 
لەو  هەر  دەكاتەوە،  خێزانییە  دەروازە  لەو 
كاتەوە پیاو  گومان لە پاكی و ناپاكی ژنەكەی 
دەكات، ئەمە پەیوەندییە ڕۆحییەكەی نێوان ژن و 
بەو جەنگە  لێرەوە هەست  ژن  دەكوژێت،  مێرد 
هەمبەری  لە  پیاوەكە  كە  دەكات  دەروونییە 

دەیكات، نە ژن و نەپیاو لەوە نەگەیشتوون.
مەرج  كێشاویانە  هەردوكیان  خەیاڵەی  ئەو 
كێشەی  چارەسەری  بۆ  ڕانەهێنراون  وابێت،  نییە 
نێوانیان، كاتێك ڕووبەڕییان دەبێتەوە هەردووكیان 
فیش دەخۆنەوە، تا ئەو كاتەی كێشەكانی نێوانیان  
كەڵەكە دەبێت، شەڕێك دێتە ئاراوە و هەمووی بە 

یەكەوە  و بەسەر یەكدا هەڵدەڕێژن. 
ئەگەر ژن و پیاوەكە ئەو پەیوەندییە سۆزداری و 

ڕەنگە ته اڵق هەندێكجار چارەسەر بێت، بەتایبەت 
لەمجۆرە كۆمەڵگایانەدا. چ ژن و چ پیاو لە ژیانی 

زۆرەملێیدا ڕووبەڕووی دۆخێكی دەروونی ئاڵۆز دەبنەوە

;
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دەرەكی  دەستێوەردانی  ئەوا  بپارێزن ،  ڕۆحییە 
ئەو  نەیانتوانی  ئەگەر  لەكاتێكا  نییە،  هۆكار  هیچ 
پەیوەندییانە ڕاگرن دەستێوەردانی دەرەكی ژیانیان 
تاڵ دەكات... بێ  ماناترین پاساو بۆ جیابوونەوە لە 
نێو خێزاندا ئەوەیەكە بڵێیت مێردەكەم ڕەزیلە، یان 

دڵیپیسە و پیاویش بە ژن بڵێ : دەمەوەرە... 
ئەمە هیچ واتایەكی نییە، تەنیا خۆدزینەوەیە لە 
ڕاستیەكان و گوزارشتە لە ناهۆشیاری خێزانییان. 
خۆشكردنی  پێناوی  لە  ناخۆش  تاڵییەكی 
ژیانێكی  تردا باشترە لەمانەوە لەنێو تااڵییەكی 

هەمیشەییدا...
 تەمەن و تەاڵق

تەاڵق بەپێی دۆخە كۆمەاڵیەتییەكە كاریگەرییەكانی 
ژنیش  لەسەر  كاریگەرییەی  ئەو  دەردەكەوێ،   
هەیەتی،  پیاویش  لەسەر  شێوە  بەهەمان  هەیەتی  
بەاڵم پیاو توانای بەهێزترو  باشترە و كاریگەری و 

ڕەنگدانەوەی كەمتر لەسەر دادەنێت..
ئەگەر  هەیە،  كاریگەری  جیابوونەوە  تەمەنی 
ژن و پیاوەكە تەمەنیان لەنێوان 20 بۆ30 ساڵیدابێت، 
چانسیان دووبارە بۆ گەڕانەوە بۆ ژیانی هاوسەری 
ساڵ،   35 سەروو  تەمەنەكانی  لە  وەك  ئاسانترە 
لەو  كوردستان  لە  جیابوەوەكان  زۆربەی  بۆیە 
تەمەنەدان. جیابوونەوە لە قۆناغی دەستگیرانداری 
نابێت  شارەزایان   ڕای  بە  نییە،  كێشەی  هیچ 
ئاماری  نێو  بخرێتە  جیابوونەوەیە  ئەمجۆرە 
دادگاكانەوە، چونكە ڕێژەی لە%5 ی ئامارەكان لە 

دادگاكان كە دەخرێتە ڕوو ئەو جیابونەوانەن. 
جیابوونەوە لەتەمەنی )30-40( ساڵی، دەرهاویشتە 
كۆمەاڵیەتی و دەروونییەكانی زۆرترە، بەتایبەت ئەگەر 
هەبێت و  مێرد  ژن و  نێوان  لە  منداڵ  چوار  بۆ  سێ  
تەمەنی منداڵەكان لە خوار هەژدەساڵەوە بن، ئەگەر 
منداڵێك،  گەورەكردنی  لەسەر  ڕێكەوتن  دووكەس 
ئاماژەی  ئەمە  دوابخەن،  جیابوونەوەكە  بڕیاری 

ڕۆشنبیری ئەو دوو تاكەیه . 

وەك ماسی وان
لە مەسەلەی جیابوونەوەدا بنەمای كەسێتی تاك 
گرنگە، زۆربەی تاكەكانی كۆمەڵی كوردی توانای 
دەرەوەی  تری  ژینگەیەكی  لەگەڵ  خۆگونجانیان 
زۆربەی  قورسە،  كولتووریەكەی  چوارچێوە 
دایشكێنێتەوە و  وكاری  كەس  بەالی  دەیەوێ   ژن 
بەهەمان  پیاویش  وەربگرێت،  ئەوان  پەروەردەی 
پەروەردەكان  نییە  مەرج  كاتێكدا  لە  شێوە، 
لە  جۆرێكە  تەنیا  الیەنگرییە  ئەم  بن،  تەندروست 
لەگەڵ  خۆگونجان  توانای  نەبوونی  سەركێشی و 
ژینگەیەكی تر، هەندێك لە خێزانەكان وەك ماسی، 
یان وەك بۆق دەژین، هەر لە ئاوەكەی خۆت دەرت 

هێنا ناتوانێت بژی و توانای بەرگری نییە.
گۆڕانكارییەكەدایە،  لە  هاوسەرگیری  چێژی 
هەتا خێزانیش ئەگەر ئەم گۆڕانكارییەی تیا نەبێت، 
دەهێنی،  بەرهەم  تەقلیدی  كۆپی و  خێزانێكی  ئەوا 
ئایینی  لە  نزیك  خزمی  هاوسەرگیریی  بۆیە  هەر 
مەسیحییدا نابێت و لە ئایینی ئیسالمیشدا باش نییە. 
لەبەردەستیدایە،  یەكتریان  نهێنەكانی  هەموو  خزم 
دەیتوێنێتەوە،  بەاڵم  ناشكێنێت،  ئێسقانی  ڕاستە 
نییە، هەمان خێزان  تیا  نوێگەری  هاوسەرگیریەكە 
جیابوونەوەیش  دێتەوە و  بەرهەم  تر  فۆرمێكی  بە 

تیایدا بڤەیە.
لەبیركردنەوە،  بەشێكن  دەروونیەكان  ڕەفتارە 
بارودۆخەكان  پێی  بە  كۆمەاڵیەتی  ژیانی  بەاڵم 
لە  و  كراوەن  كە  ژنانەی  ئەو  زۆربەی  دەگۆڕێت، 
خێزانێكی كراوەدان ناتوانن لەگەڵ ژینگەیەكی میللیدا 
لەبیركردنەوەی  بەشێكە  كرانەوە  چونكە  بن،  تەبا 

ژن، بەاڵم كولتووری پیاوەكە ڕێگەی نادات...

بەرگرتن لە تەاڵق
مالیزییا لە ماوەی دە ساڵدا ڕێژەی جیابوونەوە  
لە ڕێگەی  لە %37 ەوە هێنایە خوارەوە بۆ 10%  
هەندێك ڕێكارەوە كاتێك زانی جیابووونەوە زیان 
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بە ئابووری واڵت دەگەیەنێت.
هاواڵتیانی  ژیانی  بارودۆخی  هات  حكومه ت 
ئەو  بۆ   بەرزكردەوە و  ژیانی  بژێوی  و  گۆڕی 
كوڕانەی كە ژن دێنن، كردی بە مەرج كە دەبێت 
بە  گەنجانە  بەو  دا  مۆڵەتی  ببینن،  خول  مانگ   6
تیایەتی،  دامەزراوەیەی  ئەو  تەواوی  مووچەی  
ئاستی  بەرزكردنەوەی  مەبەستی   بە  ئەمەیش 
ڕۆشنبیری خێزانی ئەو تاكە و چۆنیەتی ماڵەكردن 

لەگەڵ ژن و منداڵ و خێزان. 
پێشوەخت و  هاوسەرگیریی  كەمكردنەوەی 
خۆتر  و  خاتر  مەسەلەی  لە  دووركەوتنەوە 
بۆ  هەبێت  یاسایەك  ئەگەر  هاوسەرگیریی،  بۆ 
قەدەغەكردنی جیاوازی تەمەنی نێوان ژن و پیاو بە 

20 ساڵ كەمتر نەبێت ئەمەیش گونجاوە. 
ڕێگەی  لە  خێزانی  ڕۆشنبیری  باڵوكردنەوەی 
ڕای ژن  وەرگرتنی  كۆڕو سیمنارەكانەوە،  میدیاو 
خۆی بۆ قسەكردن لەسەر كێشەكانی و گێڕانەوەی 
وەك ئەزموونی تازە هاوسەردارەكان. باشتر وایە 
ماڵی  نزیك  لە  هاوسەرە  دوو  ئەم  ماوەیەك  بۆ 

باوكیان بن وەك چاودێرییەك..
بۆ  بدەن  دەستڕەنگینی  هەوڵی  ژنان 
گرنگیدان  و  تەندروست  خۆراكی  دروستكردنی 
ژن  كاتێك  پیاو،  لەگەڵ  مامەڵەكردن  شێوازی  بە 
دایكان  پێویستە  تر.  دەگوێزرێتەوە  وەك واڵتانی 
لە شەوی بوكێنیدا  ئامۆژگاری و ڕێنماییان هەبێت، 

نەك بگرین. 

سوود لەم سەرچاوانە وەرگیراوە

كۆمەڵناسی خێزان/  د.سابیر بۆكانی. 
 ـ ڕۆژنامەی هاواڵتی

ـ پاشكۆی ماڵ/ ڕۆژنامەی كۆمەڵ
ـ پەیجی گەشەپێدانی مرۆیی

لە كوردستان ئەو ڕێژەیەی بە فەرمی خراوەتە 
ڕوو بە بەراورد لەگەڵ ڕێژەی زۆری هاوسەرگیریدا 

هیچ مەترسیەكی نییە.

;
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له تیف حسێن- توێژه ری كۆمه اڵیه تی

توێژه ری  ی. 
كۆمه ڵناس له   به كالۆریۆس   

بڕوانامه ی ی 
هه ڵگر

ی تاكۆ بۆ 
رۆژنامه نووس. سه رۆكی رێكخراو

كۆمه اڵیه تی و 

ه روونییه كان
پرسه  كۆمه اڵیه تی و د

ی و پێگه ی 
گرنگ

خێزان 
له په روه رده كردنی 

تاكی ته ندروستدا
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ده ستپێك:

قۆناغێك  و  سه رده م  له هه ر  نییه   تێدا  گومانی 
له قۆناغه كانی ژیانی مرۆڤایه تیدا بێت، قسه كردن و 
وروژاندنی ئه رك و رۆڵ یان پێگه و گرنگی خێزان 
مێتۆده كانی  به رنامه و  و  پره نسیپ  كاریگه ری  و 
و  ره وشت  له سه ر  كاریگه ری  په روه رده كردنی، 
كردارو گوفتاری ئه ندامه كانی)تاكه كانی( داده نێت و 
ئه مه ش وا ده كات بۆ هه موو سه رده م و قۆناغه كان 
بایه خی خێزان له  په روه رده كردنی تاكه كانیدا، گرنگ 
و كاریگه ر بێته  به رچاوو دوارۆژیان دیاری بكات.

بگرین  نادیده   ئه وه   نابێت  كه   له كاتێكدایه   ئه مه  
له په روه رده كردنی  خێزان  پێگه ی  و  رۆڵ  كه  
ته كنه لۆژیاو  سه رده می  ئێستای  بۆ  ئه ندامه كانیدا، 
كێشه و  بێ   ئاڵتونی،  جیلی  باوه كه ش  زمانه   به  
نییه و به ربه ست و قورسیی خۆی  ئاریشه   بێشه و 
هه یه و وا پێویست ده كات خێزانه كان بۆ ئه وه ی ئه و 
خۆی  تاكه كانی  و  كۆڵنه ده ن  و  ببڕن  به ربه ستانه  
ده ستی  نه داته   بونیادی خێزانه كه ن،  پێكهێنه رو  كه  
پاسیڤنه كات،  خۆی  پێگه ی  و  رۆڵ  ئه كنه لۆژیاو 
وه ك ئه وه ی به داخه وه  له  رۆژگاری ئه مڕۆدا كه م 
ده بینین و ده بیستین كه  ئه و رۆڵ و پێگه یه ی خێزانی 
ئه ندامه كانیدا  كۆمه اڵیه تی  پێگه یاندنی  له   رابردوو 
مابێت،  كاریگه رییه ی  و  رۆڵ  ئه و  ئێستا  هه یبووه ، 
بێگومان بۆ ئه مه ش پاساوو هۆكارگه لی زۆر باس 
ده كرێت و ئه كرێته  بیانوو بۆ ئه وه ی رۆڵی گه وه ری 
خێزان له  كۆمه ڵگه دا تاڕاده یه ك وه ك ئه وه ی ئێستا 
كاری  به رنامه و  ئه مه   جا  بكرێت،  كه مبایه خ  هه یه  
ئه و  یان  بێت،  حكومڕانی  سیستمی  و  سیاسه ت 
كۆی  كه  به سه ر  رۆاڵه تیانه یه   خێراو  گۆڕانكارییه  
ئه مه   هاتووه ،  كۆمه ڵگه دا  پێكهاته كانی  جومگه و 
قسه یه كی تره و ده كرێت ئه گه ر ده رفه ت هه بوو له م 

باسه دا كه مێك تیشكی بخرێته سه ر.
له سه ر  قسه   بتوانین  به وردی  ئه وه ی  بۆ  ئێمه  
له په روه رده كردنی  بكه ین  خێزان  پێگه ی  و  رۆڵ 

پێویست  ته ندروست،  به شێوه یه كی  ئه ندامه كانیدا 
ئه م  الیه نێكی  چه ند  بخه ینه سه ر  تیشك  ئه كات 
وه ك  گۆڤاری)خاڵ(  كه   ناونیشانه ی  و  تایتڵ 
ته وه رێكی گرنگ و به بایه خ له چوارچێوه یه كی هێڵ 
یان شیكاری  لێكۆڵینه وه   ده یه وێ   دیاریكراودا،  بۆ 
سه ره تا  ئه مه ش  بۆ  بكات،  بۆ  كۆمه ڵناسیانه ی 

پێویستمان به وه  هه یه ، كه :
- سه ره تا ده بێت بپرسین هاوسه رگیریی چییه ؟ 
له سه ر  كاریگه رییه كی  چ  هاوسه رگیریی  بناغه ی 

تاك و كۆمه ڵگه  ده بێت؟
- چه مكی خێزان و گرنگی و  خێزان بۆ تاك و 
بۆ كۆمه ڵ، بایه خی بۆ پێكهێنانی كۆمه ڵ و كۆمه ڵگه ، 

دیدوتێڕوانینی بیریاراو فه یله سوفه كان بۆ خێزان.
په روه رده و  له سه ر  خێزان  كاریگه ری   -

پێگه یاندنی تاك.
له م  گشتییانه ی  هێڵه   ئه و  له ده رئه نجامی   -
گرنگی  و  بایه خ  روونده كرێنه وه ،  ته وه رانه دا 
تاكێكی  پێگه یاندنی  له   ده رده كه وێت،  خێزان  پێگه ی 

ته ندروست ره فتارو گوفتاردا.

هاوسه رگیریی
میكانیزمی  پێشكه وتوترین  هاوسه رگیریی 
كۆنترۆڵكردنه  كه  ئه قڵی مرۆڤ بۆ به  مرۆییكردنی 
كه  به   دایهێناوه ،  مرۆڤ  الی  سێكسی  غه ریزه ی 
نه دانی ژیانی مرۆڤ وه كو  له قاڵب  رێكنه خستن و 
وه كو  كۆمه ڵبوونیشیان  لێده هات،  ئاژه ڵی  ژیانی 
لێده هات  سێكسی  به ره ڵاڵیی  به   ئاژاوه گێڕیییه كی 
خاڵی  ده شێواندو  ئاكاریانی  و  ئه خالقی  ژیانی  كه  
رێكخستنی  له   دیسپلینی  پێوه رێكی  له هه ر  ده بوو 
ده گه یشته   تا  تاكه كانی،  پابه ندی  و  په یوه ندی 
ئه وه ی له  پێكهێنانی خێزانی كۆمه اڵیه تیدا قه ده غه ی 
خزمایه تی- چوارچێوه ی  گوێره ی  به   كه   ده كردن 
خوێنه كی هه ڵده ستا به  درێژه دان و گه شه سه ندنی 

ره گه زی مرۆیی.
كۆمه اڵیه تییه و  سیستمێكی  هاوسه رگیریی 
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و  به رده وامی  خه سڵه تی  خاوه ن  تاڕاده یه ك 
كۆمه اڵیه تییه كانی  به ها  پێوه رو  نوێنه رایه تیكردنی 
ئه و  یان  هاوسه رگیریی  تر  به مانایه كی  كۆمه ڵگه یه ، 
میكانیزمه  رێكخه ره ی ژیانی كۆمه اڵیه تی هه ڵده ستێ  
به  مرۆییكردنی په یوه ندی نێوان ژن و پیاو، به پاڵپشتی 
پێوه ره  عورفی و ئایینییه كان، ره وایه تی به  په یوه ندیی 
ئه و  رێی  له   دواجار  و  ده دات  ره گه ز  دوو  نێوان 
ده پارێزرێ   مرۆڤایه تی  ره گه زی  هه م  په یوه ندییه وه  
له  رێگه ی خستنه وه ی وه چه وه ، هه میش شه رعییه ت 
په یوه ندییه وه   له و  كه   ده دات  وه چانه   و  منداڵ  به و 
په یدا ده بن، بۆیه  لێره وه  یه كه م ئه ركی سه ره كی دوای 
ده ستپێده كات  كوڕێك  و  كچ  نێوان  هاوسه رگیریی 
ده رده كه وێ   پرۆسه كه   پێشمه رجی  و  ئامانج  و 
بۆ  كۆمه ڵگه یه كه وه   له   بیروڕایه ش  ئه م  )بێگومان 
كۆمه ڵگه یه كی ترو به  پێی دابونه ریت و ئایین و پێوه ره  
بڵێین  ده توانین  لێره وه   ده گۆڕێت(،  كۆمه اڵیه تییه كان 
ده ستپێده كات  هاوسه رگیریی  له ئه ركه كانی  یه كێك 
كه  پاڵنه ری سه ره كی هاوسه رگیرییه كه یه و هانده ری 
خه ڵكه  له دامه زراندن و پێكهێنانی خێزانێك كه  ماف 
و  هاوسه رداری  ژیانی  تایبه تییه كانی  ئه ركه   و 
به رپرسیارێتییه كانی به رامبه ر به  منداڵه كانی له بواری 
گوزه ران و په روه رده و ته ندروستی و ده سته به ری 

كۆمه اڵیه تی و ئابووری و ئه وانی تر ده گرێته خۆ.
دوای  به رپرسیارێتییه ی  و  ئه رك  ئه و  له پاش 
نمایش ده كات،  پرۆسه ی هاوسه رگیریی كه  خۆی 
هاوسه رگیریی مرۆڤ پابه ندی پێوه ره  كۆمه اڵیه تی 
دواجار  و  ده كات  یاساییه كان  و  ئایینیی  و 
ئاراسته ی ده كات به ره و ئه وه ی كه  بیكاته  كه سێكی 
یاساییه وه   و  كۆمه اڵیه تی  رووی  له   به رپرس 
و  خێزان  په روه رده كردنی  و  چاودێریكردن  بۆ 
ئه وه شمان  نابێت  بێگومان  خێزانه كه ی،  ئه ندامانی 
له بیر بچێت كه  جه وهه ری هاوسه رگیریی له هه موو 
له نێوان  كه   شته ،  یه ك  مرۆییه كاندا  كۆمه ڵگه  
ئه نجامده درێ   ئاشكرا  شێوه یه كی  به   پیاو  و  ژن 
و  كۆمه اڵیه تی  و  ئایینی  رووی  له   ئه وه ی  بۆ 

هاوسه رگیریی  به اڵم  بنرێ ،  بونیات  فه رمییه وه  
رووی  له   تر  كۆمه ڵگایه كی  بۆ  كۆمه ڵگه یه كه وه   له  
ژیانی  به درێژایی  كه   جیاوازن،  پێكهاته وه   شێوه و 
خێزانه كان  ستركچه ری  قه باره ی  شێوازو  مرۆڤ 
جۆرو  چه ندین  هاتووه و  به سه ردا  گۆڕانكاریان 
سروشت  به اڵم  له خۆگرتووه ،  جیاجیای  شێوازی 
ژیانی  قۆناغه كانی  له سه رجه م  جه وهه ره كه ی  و 

مرۆڤایه تی وه ك خۆی ماوه ته وه .
له گه ڵ گۆڕانكاری له  پێكهاته و شێوازه كانی خێزان 
به رپرسیارێتییه كانی  و  ئه رك  جۆره كانیشیدا،  و 
ئه ركه كانی  له   به شێك  و  گۆڕاون  خێزانه كانیش 
خێزان كه  له  ئێستادا بوونی هه یه ، سه رباربوون و 
ئه رك و به رپرسیارێتی خێزان گه لێك له  ئه رك و 
به رپرسیارێتییه كانی سه رشانی زیاتر بوون، به اڵم 
به  هاتنه  كایه ی دامه زراوه  كۆمه اڵیه تی و میرییه كان، 
له ئه ستۆی  به رپرسیارێتییه   و  ئه رك  له و  به شێك 

خێزان نه ماوه و بۆ شوێنی دی گواستراوه ته وه .
له هه موو  گشتییه   دیارده یه كی  هاوسه رێتی 
و  به سه ره تایی  نوێ ،  و  كۆن  به   كۆمه ڵگاكاندا 
شارستانییه وه   بوونی هه بووه ، هه وره ك ئه دوارد 
وستر مارك ده ڵێ : هاوسه رگیریی له گه ڵ په یدابوونی 
مرۆڤدا بوونی هه بووه و دیارده یه كه  ته نانه ت له ناو 
وه ك  ده بینرێت  بااڵدا  گیانله به ری  جۆری  هه ندێ  
شیرده ری  هه ندێ   و  مه یمون  گۆرێالو  و  )توتی 
تر(، به اڵم هاوسه رگیریی له الی مرۆڤی سه ره تایی، 
به  به راورد  بووه   سه ره تایی  ساكارو  ساده و 
له گه ڵ مرۆڤی پێشكه وتوو و په ره سه ندوو نه بووه ، 
جۆری  سه رجه م  له گه ڵ  بكرێت  به راورد  ئه گه ر 
گیانله به ران  له الی  هاوسه رگیریی  گیانله به راندا، 
به رئه نجامی  رووته و  سروشتی  دیارده یه كی 
غه ریزه ی سێكسی و پێداویستی زاوزێ و پاراستنی 
له الی مرۆڤی سه ره تایی  به اڵم  جۆری گیانله به ره ، 
له   بووه   بریتیی  هاوسه رگیریی  كۆنه كاندا  له چاخه  
پیاوێك  له سایه یدا  و  سه ره تایی  باوی  نه ریتێكی 
به شێوه یه كی  زیاتردا  یان  ژنێك  له گه ڵ  زیاتر  یان 
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په یوه ندی  و  ژیاون  به یه كه وه   رێژه یی  نیمچه  
نه ریتی  به یه كه وه  گرێی داون و هه ندێك  سێكسی 
وه ك به خێوكردنی منداڵ و كاردابه شكردن تێیاندا 
پله   پله   به شێوه یه كی  نه ریته   ئه م  پاشان  بینراوه ، 
هه ندێ   ملكه چی  رێكخراوه و  سه ندووه و  په ره ی 
دابو نه ریت و رێوره سمی ئاینی و یاسایی بووه و 
ئه مڕۆ سیستمی  یاسا كه   بۆ سیستم و  دواتریش 
ده توانین  له مه وه   گۆڕاوه ،  دیاریكراو  كۆمه اڵیه تی 
گیانله به ران  له الی  هاوسه رێتی  كه   بڵێین  ئه وه  
بوونه و  په یوه ست  مرۆڤ  له الی  به اڵم  هاوده میه ، 
كه   گرێبه سته یه   ئه و  بڵێین  ده توانین  ئه مه ش  بۆ 
و  دابونه ریت  بۆ  ملكه چ  كوڕێكدا  و  كچ  له نێوان 
له نێوان  كۆمه اڵیه تییه كان  و  ئایینی  رێوره سمه  
خۆیان ئیمزای ده كه ن، به  پێی ئه و مه رج و رێساو 
بنه ماو  و  پێیه تی  باوه ڕیان  خۆیان  كه   یاسایانه ی 
و خۆشه ویتستییه ،  تێگه یشتن  لێك  كه  شی  كۆڵه كه 
دامه زراوه یه كی  وه ك  خێزانێك  پێكه وه   بتوانن  تا 
پاشه ڕۆژدا  له   كه   بكه ن،  دروست  كۆمه اڵیه تی 
پێگه یاندنی  و  په روه رده كردن  گه وره ی  ئه ركی 
كۆمه اڵیه تی ئه ندامه كانیان ده كه وێته  ئه ستۆ، نابێت 
ئه وه شمان بیر بچێت كه  بنه مای ئه م هاوسه رگیرییه  
له  سه ره تاوه  بناغه یه ك ده بێت بۆ ئه و په روه رده و 

رۆڵه ی كه  خێزان ده بێت بیبێت له  ناو كۆمه ڵگه دا.
له پێشتردا  كه   مرۆڤه كان  له الی  هاوسه رگیریی 
هاوسه رگیریی  له نێوان  جیاوازییه ك  وه ك 
كرد،  بۆ  ئاماژه مان  مرۆڤه كاندا  و  گیانله به ران 
له الی مرۆڤ دیارده یه كی بایۆلۆژی كۆمه اڵیه تییه و 
هه ندێ  فاكته ر ی شارستانی زاڵه  به سه ریداو رێكی 
ده خات و به  رێوره سمێكی تایبه تی دێته  ئه نجامدان 
و  به  ئه رك  دان  ده بێت  ره گه زه كه   وهه ردوو 
په یوه ندییه كی  واته   بنێن،  به رامبه ركه یاندا  مافی 
سێكسی شه رعی و نیمچه  چه سپاوه و له راگه یاندنی 
ده ست  الزواج(ه وه   هاوسه رگیری)عقد  گرێبه ستی 

پێده كات و چه ندین ئه رك وماف له خۆده گرێت.
به   تایبه ت  له سه ره وه   ئه وه ی  سه رباری 

قسه و  چه ندین  كرد،  بۆ  ئاماژه مان  هاوسه رگیریی 
رای جیاواز جیاوازی بیریارو زاناو فه یله سوفه كانی 
بوونیان  له سه ر هاوسه رگیریی  بواری كۆمه ڵناسی 
به شێكی  كه   بزانین  ئه وه   ده بێت  به اڵم  هه یه ، 
كۆكن  فه یله سوفانه   بیریارو  بیرمه ندو  ئه و  زۆری 
ئه م  له نێوان  گرێبه سته ی  ئه و  كه   ئه وه ی  له سه ر 
دوو ره گه زه دا مۆرو ئیمزا ده كرێت و رێكده كه ون 
له دواجاردا  بێت  پێك  شێوه یه ك  به هه ر  له سه ری 
و  ئارامی  له سه ر  به رچاوی  رۆڵی  و  كاریگه ری 
ئاسایشی تاك و خێزان و دواتر كۆمه ڵگه ش ده بێت، 
په یوه ندی  ده ڵێت:  كۆنفۆشیۆس  چۆن  هه روه ك 
هاوسه رێتی له  په یوه ندی تیمێكی مۆسیقی ده چێت 
ئه گه ر  جا  تێدایه ،  هه مه جۆری  ئامێری  چه ندین  كه  
یاساو  به پێی  و  رێكخراوه یی  به   ئامێرژه نه كان 
سیستم كار بكه ن، ئه وا میلۆدییه كی جوان و سازگار 
په یوه ندییه   له   ته بایی  و  گونجان  دێنێت،  به رهه م 
بۆ  ده بێت  كاریگه ری  رۆڵێكی  هاوسه رێتییه كاندا 

ئارامی و به رقه راركردنی ژیانی كۆمه ڵ به گشتی. 
چه مكی خێزان:

ناونیشانی ئه و لێكۆڵینه وانه ی كه  له  كۆمه ڵناسیدا 
له سه ر خێزان  نووسراون جۆراو جۆرو جیاوازن، 
دیاریكردنی  و  خێزان  ژیانی  به وه سفكردنی  كه  
ناویلێناوه )دام پێكردووه و  ده ستی  كۆڵه كه كانی 
رێكخراوێكی  پێیه ی  به و    )institution ه زراوه
تاكه كانیدا  به سه ر  ده سه اڵتی  و  ناره سمیه )عورفی( 
گه یشتۆته  ئاستی كۆنترۆڵكردنی ره وشتی رۆژانه یان 
چاره نووسی  و  كۆمه اڵییه تیان  په یوه ندی  و 
كۆمه اڵیه تی  خانه یه كی  وه كو  دواتر  ئابووریان، 
مرۆیی  به رهه مهێنانی  به   هه ڵده ستێ   كه   وه سفكرا 
خێزان  پێناسه یه ش  ئه م  دوای  وه چه خستنه وه ، 
تایبه ته   كه   ناوزه ندكرا  كۆمه اڵیه تی  یه كه یه كی  به  
ئه وه ش  پیشه سازییه كان،  و  مۆدێرن  كۆمه ڵگه   به  
به هۆی بچوككردنه وه ی قه باره كه یی و الوازبوونی 

ده سه اڵتی به سه ر تاكه كاندا.
خێزان  لێكۆڵینه وانه ،  ئه و  تریشدا  له حاڵه ته كانی 
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كۆمه ڵناسی  له بابه ته كانی  تایبه ت  بابه تێكی  وه كو 
كۆمه ڵناسی  لێنا)زانستی  ناویان  كه   ده كه ن،  دیاری 
ئه ركه   روونكردنه وه ی  به   ئه مه ش  خێزان(، 
به واتایه كیتر  په یوه ستكرا،  خێزانه وه   بونیادییه كانی 
نووسینه  كۆمه ڵناسییه  سه ره تاییه كانی سه ر خێزان 
له   خێزان  هێزی  و  ده سه اڵت  قه باره و  هه وڵیاندا 
كۆمه ڵگا كۆچه ری و الدێی و سه ره تاییه كان روون 
كۆمه ڵبوونی  په ره سه ندنی  له گه ڵ  به اڵم  بكه نه وه ، 
بۆیه   بوویه وه ،  بچوك  خێزان  قه باره ی  مرۆیی 
كۆمه ڵناسه كانیش خێزانیان به  خانه یه كی كۆمه اڵیه تی 
پاشان  وه سفكردو  قه باره دا  و  ئه رك  له   بچووك 
خێزان  پێیه ی  به و  ناسێنرا،  خێزان  كۆمه ڵناسی  به  
هاوكات دامه زراوه یه و خانه شه و كاریگه ری و رۆڵی 
كۆمه ڵگه دا  بواره كانی  جومگه و  له سه رجه م  كارای 
هه یه ، به تایبه تی له  رووی ئه و په روه رده و پێگه یاندنه  
كۆمه اڵیه تییه ی كه  به ئه ندامه كانی)منداڵه كانی( ده دات، 
به و سه رده  مێژووییه ی كه  خێزان وه ك دامه زراوه و 
خانه یه كی كۆمه اڵیه تی هه یه تی، به و راستییه  ده گه ین 
كه  سه رباری گۆڕانگاری له  شێوازه كانی خێزان له  
رووی قه باره و ئه رك و فه رمانه كانی، هێشتا ده توانێت 
رۆڵی كاریگه رو به رچاوی له سه ر كۆمه ڵگه  هه بێت، 
هه ر جۆره  په روه رده یه ك كه  خێزان به  منداڵه كانی 
ده دات، به هه مان شێوه ی ئه و په روه رده یه  كاریگه ری 

له سه ر كۆمه ڵگه و ته ندروستی كۆمه ڵگه  داده نێت..
خێزان  كه   كۆكن  له سه ر  ئه وه   كۆمه ڵناسه كان 
دامه زراوه یه كی كۆمه اڵیه تی و چه مكێكی جیهانییه ، 
چونكه  له  هه موو سه رده مێك و له هه موو شوێنێكدا 
هه ر  ده بێت،  به رده وامیش  هه یه و  هه بووه و 

خێزانه كانیشن كه  كۆمه ڵگه  پێكده هێنن و به رده وامی 
پێده ده ن، خێزان هه م پارێزه رو هه م فه راهه مكه رو 
هه میش فێرگه ی تاكه كانه ، جا ئه گه ر ئه و خێزانه  له  
له ناو خێزاندا  بێت،  قه باره یشدا  بچوكترین شێوه و 
له تاكه كان  وا  كه   هه یه   سۆزداری  په یوه ندییه كی 
ده كات گوێڕایه ڵ و ئه نجامده ری ئه و دابونه ریت و 
پره نسیپانه  بن كه  له  رێگه ی پرۆسه ی پێگه یاندنی 
تێپه ڕبوونی  به   یان  ده كرێن،  فێر  كۆمه اڵیه تییه وه  

كات و زه مه ن له  هزرو مێشكیاندا وێنای ده كات.
ئۆگه ست كۆنت خێزانی وه كو یه كه مین شانه ی 
یه كه م  ده ڵێت:  ناساندووه و  كۆمه ڵگه   جه سته ی 
ئه و  گه شه سه ندن،  بۆ  ده ستپێكه   خاڵی  و  شوێن 
تێدا  تاكی  كه   سروشتیه یه   كۆمه اڵیه تییه   ناوه نده  
دروست ده بێت، هه روه ها به  نیزامێكی بنچینه یی و 
گشتی داده نێت كه  به  بوونی به رده وامی كۆمه ڵگه  
خێزان  وایكردووه   ئه میشه   هه ر  و  ده كات  زامن 
له هه موو دامه زراوه كانی تری ناو كۆمه ڵگه  گرنگتر 
و  تاك  بۆ  دامه زراوه یشه   كۆمه ڵه و  یه كه م  و  بێت 

هه ر له وێشدا كه سایه تی تاكه كان دروست ده بێت.
سه باره ت  بۆچوونه كانی  دیدو  ئه فالتۆن 
له كتێبی  توندڕه وو رادیكااڵنه  بووه ،  به خێزان زۆر 
به   سه باره ت  راوبۆچوونی  هه ندێك  كۆماره كه یدا 
هاوسه رگیریی و خێزان له كۆمه ڵگه  تۆتالیتارییه كاندا 
وه چه خستنه وه   باشكردنی  بۆ  ده ڵێ :  ده ربڕیوه و 
ژنان  و  پیاوان  له   ده سته یه ك  ده كات  پێویست 
ده ستی  گرتنه   بۆ  بكه ین  ئاماده یان  تا  هه ڵبژێرین 
چینی  ناون  ناوی  ئه وه ی  یان  فه رمانڕه وایی 
له رێگه ی  هاوسه رگیریشیان  ده بێت  و  پاسه وان 

هه ر جۆره  په روه رده یه ك كه  خێزان به  منداڵه كانی ده دات، 
به هه مان شێوه ی ئه و په روه رده یه  كاریگه ری له سه ر 

كۆمه ڵگه و ته ندروستی كۆمه ڵگه  داده نێت.

;
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تیروپشك بێ  و له  رۆژه كانی پشوودا ئه نجامبدرێ ، 
باوكیان  و  دایك  له   ده بێ   خێزانانه ش  ئه م  منداڵی 
سه رپه رشتیان  تا  به ده وڵه ت  بدرێن  جیابكرێنه وه و 
بكات و نابێت دایكان و باوكان منداڵه كانی خۆیان 

بناسنه وه و منداڵه كانیش ئه وان بناسنه وه .
ئه رستۆ ره خنه ی له دیدو بۆچوونه كانی ئه فالتۆن 
سه باره ت به  خێزان و هاوسه رگیریی گرتووه و پێیوایه  
كه  ده وڵه ت به رپرسه  له  رێكخستنی ژیانی خێزانی و 
پێویسته  یاساناسان و دانه رانی یاسا ئه و سیستمه  
ده ستنیشان  په یوه ندییانه ش  ئه و  و  بكه ن  رێكوپێك 
بكه ن كه  ئه ندامه كانی خێزان پێكه وه  ده به ستێته وه ، 
به الی  رۆڵه كانیان،  په روه رده كردنی  سه ره ڕای 
و  پێكدێت  كۆیله كان  و  له منداڵ  خێزان  ئه رستۆوه  
پله  كۆمه اڵیه تیانه ی  نێوه ندو  ئه م  خۆی  سروشت 
تردا  هه ندێكی  به سه ر  هه ندێكیانی  دیاریكردووه و 
ملكه چكردووه و  هه ندێكیشی  كردووه و  بااڵده ست 
توانای مێشك و هزریی به هه ندێكیان داوه و هێزی 

بازووشی به هه ندێكی تر داوه .
ئه مڕۆ  به   تا  له كۆنه وه   هه ر  بیریاران  زاناو 
لێكۆڵینه وه ی  توێژینه وه و  به   گرنگیان  ده گات 
كاروباری خێزانداوه ، ئه وه ش به هۆی ئه و گرنگی و 
رۆڵه  گه وره یه ی كه  خێزان له  ژیانی تاك و گروپه  
مرۆییه كاندا هه یه تی، هه ندێك توێژه رو بیرمه ند به  
تایبه تی هاوچه رخه كان پێیانوایه  توندوتۆڵی كۆمه ڵ 
به هێزو  په یوه ندییه كی  دامه زراوه یه   ئه م  هێمنی  و 
پته وی به  توندوتۆڵی خێزان و تاكه كانییه وه  هه یه ، 
له هه ر  كۆمه اڵیه تی  ژیانی  داڕمانی  هه روه ك چۆن 
كۆمه ڵێكدا به هه مان شێوه  په یوه سته  به  هه ڵوه شان 

و له به ریه كترازانی خێزانه كانی ناویه وه .
سه ركرده كان  بیریارو  و  فه یله سوف  له مێژه  
به   بایه خیان  كۆمه ڵدا  لێكۆڵینه وه ی  له سنووره كانی 
خێزانیشداوه ، به اڵم سه رهه ڵدانی سیۆلۆژیای نوێ  
هۆی  بووه   به رباڵو،  سه ربه خۆی  زانستێكی  وه ك 
خێزان  توێژینه وه ی  بۆ  هه وڵه كان  چڕكردنه وه ی 
وه ك به شێك له به شه كانی مه عریفه  كه  به شێوه یه كی 

و  سروشت  و  كاروباره كانی  و  له خێزان  زانستی 
په ره سه ندن و قه واره و كێشه كانی ده كۆڵێته وه و بۆ 
ئه و مه به سته ش زانستێكی تایبه ت به  كاروباره كانی 
خێزان هاته  بوون به  ناوی)سۆسیۆلۆژیای خێزان( 
سه ربه خۆیانه   شێوه یه كی  به   بتوانێت  ئه وه ی  بۆ 
گرنگی خێزان و رۆڵی خێزان له  په روه رده كردنی 
تاكه كانی و كاریگه ری له سه ر كۆمه ڵگه  به شێوه یه كی 

زانستیانه  لێكبداته وه و شیكاری بكات.
له ناو  بایه خی  و  گرنگی  و  خێزان  چه مكی 
په روه رده كردنی  و  پێگه یاندن  له   رۆڵی  كۆمه ڵگه و 
بۆچوونه   دیدو  و  جیاوازی  به هۆی  تاكه كانی، 
جیاوازه كانی بیریارو توێژه ره كانییه وه ، نه توانراوه  
ئه م چه مكه  )چه مكی خێزان( به  یه ك شێوه  دیاری 
بكرێت و چه ندین شێوه و مانای جیاوازی هه یه ، به اڵم 
له ناو هه موو ئه و جیاوازیانه دا سه رجه میان له سه ر 
بایه خ و گرنگی خێزان و كاریگه ری له سه ركۆمه ڵگه  
بیروبۆچوونیان  قسه و  له وباره یه وه   و  كۆكن 
گشتییه كه ی  له چوارچێوه   هاوته ریبه و  و  هاویه ك 
له  مانا جیاوازه كانی چه مكی خێزان الی زۆربه ی 
توێژه ران و بیریاران، خێزان جگه  له  رێكخستن و 
یه كگرتنێك هیچی تر نییه  كه  به هۆیه وه  ئاماده باشی 
و توانا شاراوه كانی سروشتی مرۆڤایه تی له هه وڵ 
رێوره سم  به   خێزان  كۆبوونه وه دان،  ملمالنێی  و 
دامه زراوه یه كی  له   بریتییه   دۆخه كانییه وه   و 
مانه وه ی  بۆ  حه تمی  پێویستییه كی  و  كۆمه اڵیه تی 

نه ژادی مرۆڤایه تی و به رده وامبوونی.
گرنگی خێزان، بۆ تاك و بۆ كۆمه ڵ:

له   كۆمه اڵیه تییه   دامه زراوه ی  كۆنترین  خێزان 
ژیانی مرۆڤایه تیدا له  ڕووی بوون و گشتایه تیه وه  له  
ته واوی كۆمه ڵگه كاندا به  كۆن و نوێ  و سه ره تایی 
و پێشكه وتوو هاوچه رخه وه ، خێزان تیایاندا بوونی 
له هه ر  زه مه نێكدا  و  كات  له هه موو  و  هه بووه  

ناوچه یه كی جوگرافی كه  ئاده میزاد تیایدا ژیابێت.
خۆی  دووئاستدا  له سه ر  خێزان  گرنگی 
بۆ  خێزانه   گرنگی  یه كێكیان  كه   ده كات،  به یان 
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بۆ  خێزانه   گرنگی  ئه ویتریش  تاك)ئه ندامه كانی(، 
كۆمه ڵ، ئه وه ی په یوه ندی به  گرنگی خێزانه وه  هه یه  
له به رامبه ر  لێپرسراوه   كه   ئه وه یه   تاكه كه س  بۆ 
له دایك بوون و زۆربوون و په روه رده و پێگه یاندنی 
منداڵ له  كۆن و نوێدا، ئه م رێكخراوه  سه باره ت به  
تاكه كه س به  گروپێكی سه ره تایی هه ژمار ده كرێت و 
به رپرسه  له  پێكهێنان و داڕشتنی ره فتارو بۆچوون 
ره وشه كان،  و  دابونه ریت  به هاو  و  هه ڵویست  و 
كۆمه ڵگه ،  ناو  تری  دامه زراوه یه كی  له هه ر  زیاتر 
نوێیه كان كه   زۆربه ی كتێب و نووسراوه  كۆن و 
له ناویدا  خێزان  و  خێزان  لێكۆڵینه وه ی  به   تایبه تن 
خێزانی  كه   ده رخستووه   ئه وه یان  قاڵبوونه ته وه  
بۆ  یه كه مینه   فاكته ری  سه روبه ر  بێ   هه ڵوه شاوه و 

سه رهه ڵدانی الدان و كێشه كانی تاكه كه سه كان.
خێزان له  رێگای په یوه ندییه  سێكسییه كانی نێوان 
پیاوو ژنه وه  ئه و پێداویستییه  سه ره كیه ی مرۆڤی له  
كۆمه ڵه  كۆن و نوێیه كاندا تێركردوه و سنوورو بنه ماو 
یاسایی بۆ داڕشتووه و به  پیرۆزی هێشتویه تییه وه و 
پێویست  چاودێری  خێزانه و  هه ر  پاراستویه تی، 
مافه كانیان  و  ده كات  فه راهه م  رۆڵه كانی  بۆ 
یان  موڵكایه تییه وه   و  میرات  رێگای  له   ده پارێزێ  
و  نه خۆش  خزمه تكردنی  و  چاودێریكردن  له ڕێی 
بۆ  له نه وه یه كه وه   به هاكانیش  په ككه وتووه كانه وه و 
سه ره كی  رۆڵی  خێزان  ده گوازێته وه ،  ئاینده   نه وه ی 
ده بینێت له  پێكهێنانی كه سێتی مرۆڤ و كامڵكردنی 
خێزان  تره وه ،  دامه زراوه كانی  هه موو  له پێش 
به زه یی...  سۆزو  و  نه ست  و  هه ست  ده ربڕینی 

تاكه كانی فێر ده كات و رایانده هێنێ .
هه یه   خێزانه وه   گرنگی  به   په یوه ندی  ئه وه شی 
به رده وامی  كه   ئه وه یه   كۆمه ڵگه ،  و  كۆمه ڵ  بۆ 
په یوه ندی  دروستبوونی  به   كۆمه ڵگه یه ك  هه ر 
په یوه سته ،  خێزانه وه   پێكهێنانی  و  هاوسه رێتی 
ده گه ڕێته وه   كۆمه ڵگه   به رده وامی  مانه وه و 
به پێی  خێزان  كاتێكدا  له   ئه مه ش  خێزان،  بۆ 
خواسته كانی كۆمه ڵگا تاكه كانی په رروه رده  ده كات 

به  پێی سیستم  پێیان ده گه یه نێت و هه وڵده دات  و 
و دابونه ریته كان تاكه كانی په روه رده و گۆش بكات.
نوێیه كاندا  و  كۆن  له كۆمه ڵگا  خێزانیی  سیستمی 
له   جیاوازه   سیستمه   ئه م  به اڵم  هه بووه ،  بوونی 
و  ده وڵه ت  وه ك  تری  كۆمه اڵیه تییه كانی  سیستمه  
سیستمه   ئه م  په ره سه ندنی  مێژووی  خزمایه تی، 
ئه وه مان بۆ ده رده خات كه  له مێژووی شارستانێتیدا 
خێزان گۆڕانكارییه كی گه وره ی به سه ردا نه هاتووه ، 
خێزان له  كۆندا تاڕاده یه كی زۆر له  شێوه  نوێیه كانی 
جۆر  ئه ركه   قه باره و  ڕووی  له   چووه   ئێستای 
به جۆره كانییه وه  كه  له  كۆمه ڵگادا پێی هه ستاوه ، ئه م 
لێكچوونه ش وامان لێناكات كه  بڵێین سیستمی خێزان 

له  مێژووی مرۆڤایه تیدا چه سپاوه و نه گۆڕ بووه .
ئه مریكا  ئوسترالیاو  ئه سڵی  دانیشتوانی  له الی 
تیره و  ئه ندامانی  ته واوی  له   بووه   بریتیی  خێزان، 
جیاوازیان  خێڵدا  و  خێزان  له نێوان  و  خێڵه كان 
نه كردووه ، له  سیستمی خێزانی یۆنان و رۆمانی كۆندا، 
له  ته واوی خزم و كه سوكارو  خێزان بریتیی بووه  
په روه رده ی  خێزان  سه رۆكی  كه   كه سێك  هه ر 
كردبێت به  ئه ندامی خێزان هه ژماركراوه و ئه رك و 

مافه كانی وه ك ئه ندامه كانی تر بووه .
هه موو خزم  كۆندا خێزان  له   عه ره بیش  له الی 
و كه سووكارێكی له خۆگرتووه ، خزمایه تیش پشتی 
به  بانگه شه و بڕیارێك به ستووه  نه ك به  په یوه ندی 
خوێن، ره نگه  باوك كوڕی خۆی له  ئه ندامێتی خێزان 
به   بێگانه یه كی  له هه مانكاتیش  و  كردبێت  بێبه ری 
ئه ندام وه رگرتبێت، خێزان له كۆمه ڵه  هاوچه رخه كاندا 
به رته سك  گرتووه و  خۆوه   به   ئارامی  له   جۆرێك 
بۆته وه و وه ك جاران نه ماو شێوه و قه باره ی به  پێی 
گۆڕانی سه رده م و قۆناغه كان و پێداویستییه كانی 
له هه موو  به اڵم  نوێوه ،  قۆناغێكی  چووه   مرۆڤ، 
منداڵه كانیان،  پیاوو  و  ژن  له   بریتییه   حاڵه ته كاندا 
خێزان  تری  كه  شێوازی  ناگه یه نێت  ئه وه   ئه مه ش 
بوونی  سه ره تاییه كاندا  و  دواكه وتوو  كۆمه ڵگه   له  

نه بووه .
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كاریگه ری خێزان له سه ر په روه رده كردنی منداڵ:

توێژینه وه و  پێوه رو  ئه و  هه موو  پێی  به  
له  دێر زه مانه وه   له سه ر خێزان  لێكۆڵینه وانه ی كه  
تا ئه مڕۆ له سه ر خێزان ئه نجامدراوه ، ده گه ینه  ئه و 
ده رئه نجامه ی كه  خێزان كاریگه ری گه وره ی له سه ر 
ئاراسته كردنی  و  پێگه یاندن  و  په روه رده كردن 
په روه رده و  ئه گه ر  به جۆرێك  هه یه ،  تاكه كان 
ته ندورست  ئاراسته یه كی  په روه رده و  ئاراسته كه ی 
بێت و تاكێكی ته ندروست بێت یان به  پێچه وانه وه ، 
راسته وخۆ  كه   كاریگه رانه ی  هۆكاره   له و  یه كێك 
په روه رده و  پرۆسه ی  له   ده بینێ   تایبه ت  رۆڵی 
له   خێزاندا،  پێگه ی  له   باوكه   و  دایك  فێركردندا، 
پێناسه كراوه   به وه   خێزان  كۆمه ڵناسییه وه   رووی 
كۆمه ڵگاو  یه كه ی  شانه ی  له بچوكترین  بریتییه   كه  
النكه ی په روه رده كردن و به رهه مهێنانی نه وه كانی 

دوارۆژه و درێژه پێده ری كۆمه ڵگای مرۆڤایه تییه .
ده خه نه وه و  ئه وه مان  بیری  په روه رده كاران 
پرۆسه ی  راستی  باڵی  خێزان  كه   ده ڵێن:  پێمان 
په روه رده كردنه و رۆڵی به رپرسیاری دایكان و باوكان 
له ده ستپێكی په روه رده كردندا به  رێنمایی و راهێنان و 
ئاراسته كردنی منداڵه كانیان گرنگه ، به تایبه تی له  ساڵه  
كه سێتی  ساڵیه و   )6-1( كه   ته مه نیاندا  زێڕینه كانی 
ده رده كه وێت،  ساڵییه وه   ته مه نی)5(  له   منداڵیش 
ئه ویش به  چاوكرانه وه و وردبوونه وه و دیقه تدان له  
تێیدا په روه رده  ده كرێت  ده وروبه رو ئه و ژینگه یه ی 
و مێشك و هزری به ره و كرانه وه  ده چێت و به چاوی 
و  خودی  بوونی  ده ڕوانێته   گرنگییه وه   و  گه وره یی 
گه وره   پرسیاری  زۆرجار  هاوڕێكانی،  ده وروبه رو 
له باره یانه وه  ده كات و خه ونی گه وره  ده بینێت، ئه مه  
له مبواره دا  توێژینه وانه ی  ئه و  پێی  به   له وه ی  جگه  
ئه و  حه فتای  سه دا  له   كه   ده رده خه ن  ئه وه   كراون، 
هه ڵسوكه وتی  له سه ر  كاریگه رییان  كه   زانیارییانه ی 
ده بێته   و  وه ریده گرێت  قۆناغه دا  له م  هه یه   تاك  

بناغه ی كه سێتی تاكه كان.
له م قۆناغه ی ته مه نیدا دروستكردنی متمانه  به  

كاریگه ری  گرنگه و  زۆر  نه وه كانمان  بۆ  خۆبوون 
له ئاینده دا،  كه سایه تیان  له سه ر  ده بێت  زۆریشی 
كه سانه   ئه و  ته نها  ده كرێت  له وه ش  باس 
توانیویانه  شاكاری گه وره  بخوڵقێنن كه  متمانه یان 
كه سایه تیی  له   متمانه یه ش  ئه م  هه بووه ،  به خۆیان 
فۆرمه له بوونی  یه كه می  خانه ی  له   مرۆڤه كاندا 
خێزان  چونكه   خێزانه ،  كه   وه ریده گرێت  كه سێتی 
به رپرسه  له  په روه رده یه كی ته ندروست و ره سه ن 
ئه و  بتوانێت  ئاینده دا  له   بۆ  ئه وه ی  هاوچه رخ،  و 
متمانه  به خۆبوونه ی هه بێت له ناو كۆمه ڵگه دا وه ك 
ژیانی  ئیراده   بڕواو  ته ندروست و خاوه ن  تاكێكی 

كۆمه الیه تی خۆی درێژه  پێ بدات.
و  فه یله سوف  بیریارو  زۆری  به شێكی 
له سه ر  جیاوازیان  و  تایبه ت  رای  په روه رده كاران 
له سه ر  خێزان  په روه رده ی  كاریگه ری  و  رۆڵ 
كه   كردووه ،  ته ندروستدا  تاكی  ئاراسته كردنی 
زۆربه یان كۆكن له سه ر ئه وه ی كه  خێزان ده توانێت 
تاكه كانه وه   به سه ر  هه بێت  گه وره یه ی  رۆڵه   ئه و 
بكات،  ته ندروستی  په روه رده یه كی  بتوانێت  كه  
باوك  و  دایك  ئه گه ر  پێیوایه   غه زالی  له وباره یه وه  
دڵسۆزو  مامۆستایه كی  ماڵدا،  قوتابخانه ی  له  
سه ركه وتوو نه بێ  بۆ منداڵه كانی، ئه ركی مامۆستایان 
له  قوتابخانه ی ده ره وه دا روو له  زیادبوون ده كات، 
كه  مه به ست له م وته یه ی غه زالی ئه وه یه  كه  پێش 
خێزان  ده ره وه ی  مامۆستایانی  نه خشی  ئه وه ی 
له سه ر تاكه كان و ره فتارو گوفتاریان ده ربكه وێت، 
پێویسته  خێزان وه ك ئه رك و به رپرسیارێتی خۆی 

ببنه  مامۆستایه كی به رپرسیار بۆ منداڵه كانیان.
ئامانجیش له  په روه روه رده ی مندااڵن ئه وه یه  كه  
یارمه تی و هاوكاری بكرێن بۆ ئه وه ی به  دروستی 
باشی  به   و  بگه ن  پێ   جوانی  به   و  گه شه  بكه ن 
و  بن  كۆمه اڵیه تی  بكه ن،  هه ڵسوكه وت  ره فتارو 
كه سێتی دروستی بڕواو متمانه  به خۆیان بكه ن و 
پشت به تواناو به هره كانی خۆیان ببه ستن، هه ستی 
به هاو  بتوانن  و  ببێ  دروست  ال  به رپرسیارێتیان 



91 

ە. 
ریی

نبی
ۆش

 ڕ
یی

زر
 ه

کى
رێ

ۆڤا
گ

لخا

ژماره )19(
تشرینى یەکەم 

2018

پیرۆزییه كانی ژیان بپارێزن و پابه ندی ده ستووری 
ژیان ببن، كه  ئه مه ش وا ده كات تاكێكی ته ندروست و 
په روه رده یه كی ته ندروست له ناو خێزاندا وه ربگرن، 
ته ركیزیان  په روه رده ییه كانیش  تیۆره   زۆربه ی  كه  
بۆ  هه یه   بنه ما  په روه رده و  له   جۆره   ئه م  له سه ر 
و  ته ندورست  په روه رده یه كی  بتوانرێت  ئه وه ی 

پێگه یاندێكی ئه رێیانه ی كۆمه اڵیه تی وه ربگرن.
ئه مجۆره  له  په روه رده  وه ك ئاماژه مان بۆ كرد له  
جۆن  هه روه ك  پێده كات،  ده ست  منداڵییه وه   ته مه نی 
سه رجه م  كه   ناوده بات  جۆرێك  به   منداڵ  كه   دێوی 
به ده وریدا  په روه رده ییه كان  و  كۆمه اڵیه تی  ده زگا 
بچێت  بیر  له   ئه وه مان  نابێت  چونكه   ده سوڕێنه وه ، 
ئه ركێكی  هونه رو  و  زانست  منداڵ  په روه رده ی  كه  
ئه فاڵتون  هه روه ك  هه ستیاره ،  پیرۆزو  به اڵم  قورس، 
به رزترو  له په روه رده   نییه     تر  هونه رێكی  ده ڵێ : 
پیرۆزتر هه بێت، ئه م قسه یه ی ئه فاڵتونیش ئه وه مان بۆ 
ده رده خات كه  په روه رده كردن كارێكی له خۆوه و ئاسان 
ماندوبوونی خۆی  و  ئه رك  به ڵكو  نییه ،  به رێكردن  و 
پێویسته ، ئه وه ش به و مانایه  نا كه  كاریكی ئه سته م و 
پشوودرێژییه وه   و  دڵسۆزی  به   ئه گه ر  بێت،  نه كرده  
زۆری  زه حمه تی  و  ئه رك  هه ر چه ند  بدرێت،  ئه نجام 
بوێت، به اڵم له  پاشه  رۆژدا ئه و ئه ركه  قورسه ی ئێستا 
ده بێته   په روه رده كردن،  بۆ  هه یه   خێزاندا  له به رده م 
له   كۆمه ڵگه ش  هه م  و  خێزان  هه م  كه   ئه وه ی  هۆی 
كۆمه ڵگه ی  و  ته ندروست  تاكی  بحه وێته وه و  سایه یدا 
ته ندروست فه راهه م ببێت، بۆیه  باسكردن له زه حمه تی 
و قورسیی ئه م ئه ركه  ساردمان نه كاته وه ، له و رۆڵه ی 
تاكه كاندا،  به رامبه ر  له   هه یه تی  كه  خێزان  گه وره یه ی 
تاڵه ،  په روه رده   ره گی  ده ڵێ :  ئه رستۆ  چۆن  هه روه ك 

به اڵم به رهه مه كه ی شیرینه .
كاتێك كه  باس له وه  ده كرێت ئه ركی خێزان و 
دایك و باوكان قورس و گرانه  له په روه رده كردنی 
وه ك  ئه ركه   ئه م  كه   له وه یه   مه به ست  مندااڵندا، 
ته ماشاكراوه ،  مرۆڤ  النكه ی  و  شوێن  یه كه مین 
نه ك ئه وه ی كه  ته نها منداڵ له  خێزانه وه  په روه رده   

خێزان  له   جگه   نه چێت  بیرمان  چونكه   ده كرێت، 
ئێستاش  میدیاو  كۆمه ڵگاو  و  شه قام  قوتابخانه و 
ته كنه لۆژیا، رۆڵ و كاریگه ییان له سه ر په ر وه رده ی 
ئه وانیش  هه یه و  ئاراسته كردنیاندا  و  منداڵ 
یه كه مین  وه ك  خێزان  بۆیه   ده كه ن،  ئاراسته یان 
منداڵه كانی  بداته   په روه رده یه ك  ئه بێت  قوتابخانه  
قوتابخانه و  قوتابخانه یه ،  له م  ده  ری  هاتنه  له كاتی 
شوێنه كانی تر ته واوكه ری په روه رده  دروسته كه ی 
ئاراسته كردنی  پێچه وانه وه   به   نه ك  بن،  ئه و 
ناته ندروستدا  ئاراسته یه كی  به ره و  په روه رده كه  
كه مته رخه مییه ك  هه ر  هه ڵه یه ك  هه ر  بۆیه   بڕوات، 
له  دوارۆژدا  منداڵه كه ی  بۆ  په روه رده ی خێزان  له  
تر،  به  كارتێكردنی خراپی قوتابخانه و شوێنه كانی 
ده یكاته   و  ده بات  هه ڵه   ئاراسته یه كی  به ره و  تاك 
تاكێكی ناته ندروست، هه روه ك ئه لیزابێت ماخ وه ك 
په روه رده كردنی  له كاتی  پێیوایه   په روه رده كارێك 
منداڵدا هه ر هه ڵه یه ك بكه ین ده بێته  هۆی دۆڕاندنی 
جه نگێك  له  پێناو دوارۆژێكی باشتردا كه  ده ستمان 
قورسی  و  هه ستیاری  لێره دا  بۆیه   داوه تێ ، 
هه ڵه دا  نه كردنی  له   په روه رده كردن  ئه ركه كه ی 
دووپات ده بێته وه ، بۆ ئه وه ی بتوانین له  پاشه ڕۆژی 

منداڵ و خێزان و كۆمه ڵگه دا دڵنیاو ئارام بین.
به   بایه خ  كه   ئه مریكی  دامه زراوه یه كی 
ته ندروستی هۆشی مندااڵن ده دات، لێكۆڵینه وه یه كی 
كه   ئه نجامدا  ئه مریكی  باوكی  و  دایك   50 له گه ڵ 
له بواری په روه رده ی مندااڵندا سه ركه وتوو بوون، 
به سوود وه رگرتن له  ئه زموونی ئه و دایك و باوكانه  
باشیان  ئامۆژگارییه كی  چه ند  دامه زراوه یه   ئه م 
مندااڵن،  دروستی  په روه رده كردنی  بۆ  راگه یاند 
باوكان  و  دایكان  و  خێزانه كان  ده توانرێت  كه  
سوودی  روونییه ك  به رچاوو  و  رێنمایی  وه ك 
لێوه ربگرن و هه نگاوه كانیان له  بواری په روه رده ی 

منداڵه كانیاندا په یڕه وی بكه ن له وانه : 
به   زیاتر  خۆشه ویستی  سۆزو  به خشینی   -

منداڵه كان..
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- دانانی كاتی دیاریكراو بۆ منداڵه كان..

و  راست  كاره   جیاكردنی  بۆ  منداڵ  فێركردنی   -
هه ڵه كان..

گرنگی  خێزاندا  له نێوان  دووالیی  رێزگرتنی   -
تایبه تی هه یه ..

- پێدانی ئازادی بۆ ئه وه ی ئه وه ی منداڵ به  ئازادانه  
گوزارشت له خۆی بكات..

- به راست وه اڵمدانه وه ی پرسیاره كانیان..
- ئاگاداربوون له  په روه رده ی شه قام و كۆاڵن و 

ته كنه لۆژیا...
- سه ربه خۆیی دان به  منداڵ..

له سه ر  باوك  و  دایك  هاوڕایی  و  هاوپالنی   -
شێوازیكی ته ندروستانه ی په روه رده ..

- هاندان و ستایش كردن له سه ر كاره  باشه كان...
یان  ئامۆژگاری  له و  كه من  به شێكی  ئه مانه  
بنه مایانه ی كه  پێویسته  خێزان، دایك و باوك وه ك 
پالنێكی هه مه الیه نه  دایبڕێژن، بۆ ئه وه ی منداڵه كانیان 
بتوانێـت  و  وه ربگرێت  ته ندروست  په روه رده یه كی 
بكات،  په روه رده   ته ندروست  تاكێكی  دوارۆژدا  له  
كۆمه اڵیه تییانه ی  پێگه یاندنی  له   بێت  سه ركه وتوو 

تاكه كانی...

ماناو  و  ئه و چه مك  له ده رئه نجامی سه رجه م 
مه فهومانه ی لێره دا خستمانه ڕوو، له  هاوسه رگیریی 
له   له  چه مكی خێزان و راوبۆچوونی هه ندێك  و 
له   فه یله سوفه كان،  بیریارو  و  په روه رده كاران 
خوێندنه وه یان بۆ رۆڵ و پێگه ی خێزان له  كۆنه وه  
بۆ ئێستا، له  كۆمه ڵگه ی سه ره تایی و هاوچه رخه وه ، 
و  رۆڵ  خێزان  كه   راستییه ی  ئه و  ده گه ینه  
كاریگه ری گه وره ی له سه ر په روه رده كردنی منداڵ 
و تاكه كانی هه یه ، یان به مانایه كی تر خێزان ئه رك 
و  پێگه یاندن  له   هه یه   گه وره ی  به رپرسیارێتی  و 
په روه رده كردنی تاكێكی ته ندروستداو هیچ كاتێك 
له  قۆناغه كانی ژیاندا ئه م راستیی و ئه ركه ی خێزان 
گۆڕانی به سه ردا نه هاتووه ، ئه گه رچی گۆڕانكاری 
به اڵم  هاتبێت،  په روه رده كردندا  له شێوازه كانی 
و  كات  هه موو  خێزان  كه   ناگۆڕێت  راستیه   ئه و 
به رپرسیارێتی  و  ئه رك  سه رده مێك  له هه موو 
ئاراسته كردنی  و  په روه رده كردن  له   گه وره ی 
تاكه كاندا هه بووه ، به و پێیه ی خودی خێزان خۆی 
مرۆییه كاندا  كۆمه ڵگه   ته واوی  له سه ر  كاریگه ری 

هه بووه و هه یه ..

سه رچاوه كان:
1- گۆڤاری كۆمه ڵناسی ژماره  8...

2- كۆمه ڵناسی خێزان، د. مه عن خه لیل..
3-خێزان وكاره ساته كان، د. حسین سه رمك حسن...

4- په روه رده كردنی منداڵ له سه رده مێكی مه ترسیداردا، و. سوهێل تاهیر..
5- سۆسیۆلۆژیای خێزان، و. سابیر بۆكانی...
6- چه مكی خێزان، ئاماده كردنی تاڤگه  سابیر...

7- په روه رده كردن و پێگه یاندنی منداڵ، ن. مكارنكۆ...
8- بونیادنانی خێزان و په روه رده كردنی تاك له  دیدی بیریاری كورد ئه حمه دی موفتی زاده ...

9- سایكۆلۆژی ژیانی هاوسه رێتی، د. عبدلحلیم سه معان، و. سۆزان جه مال...
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هیوا سه عید محه مه د 

تەر لە بوارى کۆمەڵناسیدا
 ماس

پهروهرده
منداڵو

)خه مه كانی سه رده می پێشكه وتن(
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پێشەکى:

نیشانە  لە  نیشانەیەکە  تەکنەلۆجیا  پێشکەوتنى 
دەژین،  تێیدا  ئەم سەردەمەى  دیارەکانى  و  گرنگ 
دروست  تێدا  گەورەى  تەکنەلۆجیاى  شۆڕشێکى 
و  دەچێت  پێش  بەرەو  سات  بە  سات  بووە، 
ڕوو  بوارەکانیدا  لە  تازەگەرى  و  نویبوونەووە 
دەدات، دەبینین ئەم پێشکەوتن و بەرەوپێشچوونى 
بەتاکى  تاک  لەسەر  کاریگەریی  تەکنەلۆژیایە 
)کۆمەڵگاى  خۆمان  کۆمەڵگاى  و  کۆمەڵگاکان 
کوردى( بەجێ هێشتووە، له  شار و الدێکانەوە تا 
دەگاتە ژوور بە ژوور و سووچ بە سووچى ماڵ و 
خویندنگا و زانکۆ و بازاڕ و میوانى و ناو سەیارە 
ئێمەى  ڕۆژانەى  ژیانى  پێکهاتەکانى  سەرجەم  و 
کۆمپیوتەر  و  ئایپاد  و  موبایل  وەک  گرتووەتەوە، 
ئۆنالینەکان  و  کۆمپیوتەر  یارى  تەلەفزیۆن،  و 
و  فەیسبوک  و  بۆکس  ئێکس  و  پلەیستەیشتن  و 
هتد،  و....  ئینیستاگرام  و  چات  سناپ  و  تویتەر 
و  لێکۆڵەران  و  کۆمەڵناسی  زانستى  ئەرکى  بۆیە 
توێژەرانى کۆمەاڵیەتى و دەروونییە کە توێژینەوە 
لەبەرئەوەى  بكه ن،  خراپەکانى  کاریگەرییە  لەسەر 
کە  زانستانەى  لەو  یەکێکە  کۆمەڵناسی  زانستى 
بەشێکن  مرۆڤەکان  کە  دەدات  کۆمەڵگا  بە  گرنگى 
دەژین،  تێیدا  ژینگەیەى  ئەو  و  کۆمەڵگا  لەو 
الى  بۆیە  دەکات،  دروست  لەسەر  کاریگەرییان 
سەرجەمى  گەر  ئاشکرایە  و  ڕوون  هەموومان 
ئامێرە پێشکەوتووەکان لە المان و لە ماڵەکەماندا 
تەلەفزیۆن  وەک  ئامێرێکى  بێگومان  ئەوا  نەبێت 
سووچی ماڵەکانى هەریەک لە ئێمەى گرتۆتەوە کە 
هێمن هێمن و لەسەرخۆ کاریگەریی لەسەر ژیانى 
خۆمان و نەوەکان و منداڵەکانمان بەجێهێشتووە، 
و  کورت  باسێکى  کە  بەپێویستمزانى  بۆیە 
خراپ  کاریگەرییە  لەسەر  کورت  توێژینەوەیەکى 
بخەینە  پێشکەوتووەکان  ئامێرە  نێگەتیڤەکانى  و 
ڕوو، تاوەکو بتوانین خۆمان و ماڵ و منداڵمان لەو 
کە  بگرین  بەدوور  زیانبەخشە  و  گەورە  شەپۆلە 

بەڕێوەیە و ژیان و ماڵ و منداڵى زۆرێک لە تاک و 
کۆمەڵگاکانى بەرەو ئاقارێکى خراپ بردووە.

ئێمە لەم باسەماندا باس لە سوود و قازانجەکانى 
تەکنەلۆژیا ناکەین، کە بێگومان خاڵێک لە خاڵەکانى 
ئەم  کۆمەڵگاکان  بەرەوپێشچوونى  و  پێشکەوتن 
تەکنەلۆجیایەى ئێستایە کە جیهانى وەک گوندێکى 
بچووک لێکردووە، بەاڵم گرفتەکە لەوەدایە ئایا ئێمە 
چۆن دەبێت ئەم تەکنەلۆجیایە بەکاربهێنین تا نەبێتە 
هۆى لە ناوچوونى ژیانى کۆمەاڵیەتى و دەروونى 

و پەروەردەیی خۆمان و نەوەکانمان.
بابەتەکە روون بێت الى هەمووان،  بۆ ئەوەى 
لە  ئەرکى  و  ڕۆڵ  و  خێزان  پێناسەى  لە  باس 
ئێستا و لە پێش هاتنى ئامێرە تەکنەلۆجیایەکان و  
پەروەردە و ئەرکى پەروەردە ده كه ین، پاشان باس 
لە تەلەفزیۆن و کاریگەرییە خراپەکانى تەلەفزیۆن 
و ئامێرەکانى وەک ئایپاد و موبایل و پلەیستەیشن 
ئامێرەکانى  و  تەلەفزیۆن  جێگرەوەى  و  بەدیل   ،...

تر ده كه ین.
خێزان چییە؟

خێزان قەڵغانى خۆپاراستن و ماڵێکى ئارامە بۆ تاک 
کە لەوێدا چاودێرییەکى مرۆیی و وەاڵمێکى ڕاستەوخۆ 
بەرپرسیارێتییەکى  و  ڕاست  خۆشەویستییەکى  و 
کۆمەڵى دەدۆزێتەوە، کە دامەزراوەکانى تر ناتوانن بە 
هەمان شێوە قەرەبووى بکەنەوە، چونکە لەناو خێزاندا 
پەیوەندییەکى  و  سروشتى  و  مرۆیی  روخسارێکى 
بەسۆزى تووندوتۆڵ لەنێوانیاندا هەیە، وایان لێدەکات 

کە بەکارى پڕ لە سۆز و خۆشەویستی هەڵسن.)1(
کە  سروشتییەى  ژینگە  لەو  بریتییە  خێزان 
منداڵ تێیدا گەشە دەکات، لەمیانیدا ئاشنا دەبێت بە 
کۆمەڵگاى گەورەتر، چەمکەکانى یەکەمى دەربارەى 
ژیانى لێ وەردەگرێت و پێویستییە سروشتییەکانى 
جێبەجێ دەبێت تا ئەو کاتەى دەگاتە ئەو قۆناغەى 
لە  کاریگەر  توخمێکى  ببێتە  دەتوانێت  تێیدا  کە 

ناوەوە و دەرەوەى خێزان.)2(
کە  پەروەردەییە  دامەزراوەى  یەکەمین  خێزان 
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مرۆڤ بە هەڵهێنانى چاوى بە ڕووى ژیاندا تێکەڵى 
ناخى منداڵدا کەسێتى دروست دەکات،  لە  دەبێت، 
وەک تاکێکى کۆمەاڵیەتى و دادەنرێت بە بەرهەم و 

دەستکەوتێک بۆ هاوسەرگیریی.)3(
دەکەنە  کار  کە  هەن  گرنگ  ئەرکى  کۆمەڵێک 
سەر ژیانى تاکەکان و خۆگونجاندنیان لەگەڵ ئەو 

کۆمەڵگەیەى تێیدا دەژین کە ئەرکەکان ئەمانەن:
تەندروستى:  و  جەستەیی  پەروەردەى  1ـ 
پارێزگاریی  و  چاودێری  پێویستە  خێزان  لەسەر 
منداڵ بکات و پەروەردەیەکى دروستى جەستەیی 

و تەندروستییان بکات.
و  دەروونى  و  ئاکارى  پەروەردەکردنى  2ـ 
ویژدانى: خێزان مەرجە لەسەر شێوازى زۆر چاک 
بتوانێت  تاوەکو  بکات  ئامادە  نەوەکانى  و گونجاو 
تۆوى بەها و ڕاستییەکان لە دەروونیاندا بچێنێت 
کە گونجاو بێت لەگەڵ ویست و خواستى کۆمەڵگەدا 
و نەوەکانى فێر بکات کە چۆن بیر بکەنەوە و چۆن 

رێز لە بەرامبەر دەگرن.)4(
رووى  لە  خێزان  بەرپرسیارێتى  و  ئەرک  3ـ 
خێزان  ئەندامانى  هەموو  پێویستە  مرۆڤایەتییەوە: 
مرۆڤبوونى  گۆشەنیگاى  لە  باوان،  بەتایبەتى 
هزرو  لە  منداڵ  بکەن،  منداڵ  سەیرى  منداڵەوە 
تێڕوانین و بەرنامە و پالنەکانى ئەواندا پێگەیەکى 
بێت  پارێزراو  مافەکانى  گشت  هەبێت،  بەهێزى 
چەوساندنەوەیەکى  جۆرە  هەر  لە  بێت  دوور  و 
جەستەیی و هزری و پەروەردەیی و دەروونى و 

کۆمەاڵیەتى و... هتد.
دادپەروەرییەوە:  ڕووى  لە  خێزان  ئەرکى  4ـ 
و  یەکسان  بەشێوەیەکى  کە  خێزانه   ئەرکى 
دادپەروەرانە مامەڵە و ڕەفتار لەگەڵ مندااڵندا بکەن، 
خۆیان لە هەر جۆرە جەور و ستەم و جیاکاریی 
نادادپەروەرى لە نێوان کوڕان و کچاندا، تەنانەت لە 

نێوان کوڕ و کوڕ و کچ و کچدا بپارێزن.
لەڕووى  خێوان  بەرپرسیارێتى  و  ئەرکى  5ـ 
گرنگى  زۆر  باوان  پێویستە  عەقڵییەوە:  و  هزری 

هانیان  بدەن،  منداڵ  عەقڵى  و  هزری  گەشەى  بە 
بدەن بۆ گەڕان بە دواى زانیارییدا، بۆ ئەوەى لە 
ڕووى  لە  بن،  بەهرەمەند  فراوان  جیهانبینییەکى 
هەبێت  ئەوەى  تواناى  زمانەوانییەوە  و  هزری 
بیر  زانستییانە  و  بکات  گەشە  کارا  بەشێوەیەکى 
بکاتەوە و ڕاست و ناڕاست و چاک و خراپەکان 

بەسوود و بێسوودەکان لەیەک جیابکاتەوە.)5(
ڕووى  لە  خێزان  بەرپرسیارێتی  و  ئەرک  6ـ 
کاریگەریی  خێزان  ئاینییەوە:  پەروەردەی 
و  ڕووە  منداڵ  ئاڕاستەکردنى  لە  هەیە  بەرچاوى 
بۆ  پەرستشەکان  فێرکردنى  و  بیروباوەڕەکانى 
)خودا(یە،  کە  بەدیهێنەرەکەى  لە  نزیکبوونەوە 
لە  بکات  جیاوازى  چۆن  کە  بکات  فێرى  پێویستە 
نێوان چاک و خراپ و ڕێپێدراو و قەدەغەکراو و 

پاداشت و سزادا.
7ـ پەروەردە سێکسی: پێویستە لەسەر دایک و 
باوک هۆشیارى بدەنە نەوەکانیان دەربارەى بابەتە 
سێکسیەکان، ئەو هۆشیارکردنەوەیە لەسەر بنەماى 
ڕاستى و روونکردنەوەى بابەتەکان بێت، بەبێ پێچ 
وەاڵمدانەوەى  بێت،  زانستییانە  و  پلەپلە  و  پەنا  و 
تێشگەیشتنى  تواناى  ئاست  لە  باوک  و  دایک 

منداڵەکانیشیاندا بێت.
8ـ ئەرکى خێزانە شادى و کەیفخۆشی فەراهەم 
بێنێت: حەوانەوە و لەئامێزگرتنى منداڵ لە ئەستۆى 
خێزاندایە، پێویستە لەسەریان نەوەکان وا ئاڕاستە 
بۆشاییەکان  و  بەتاڵ  کاتە  لە  چێژ  کە  بکەن 
بۆ  قازانج  و  سوود  بنەماى  لەسەر  وەربگرێت، 

کۆمەڵگاکەیان.
9ـ ئەرکى خێزان لە پەروەردەى کۆمەاڵیەتى و 
پرۆسەى  بە  هەڵدەستێ  خێزان  نیشتمانپەروەریدا: 
ڕێگەى  لە  کۆمەاڵیەتى  پەرەپێدانى  و  ڕەنگڕێژى 
و  نیشتیمان  خۆشەویستى  گیانى  بە  گەشەدان 
و  نەریت  و  داب  و  ستەم  لە  پارێزگاریکردن 

عورفەکان.)6(
پێشتر باسی خێزان و ئەرک و بەرپرسیارێتى 
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لە  باس  کە  دەزانین  بەپێویستى  کرد،  خێزانمان 
و  چییە  پەروەردە  بزانین  بکەین،  پەروەردەش 

ئەرکەکانى چین؟
پەروەردە: پەروەردە بە کردەوە یان پرۆسەیەک 
دەوترێت کە لەو ڕێگایەوە زانست، لێزانى، لێهاتوویی، 
چۆنێتى هەڵسوکەوت یان ئاکارى شیاو فێرى تاک 

بکرێت.)7(
سازو  لە  بریتییە  پەروەردە  دەڵێت:  سبنسر 
ژیان.  قۆناغەکانى  گشت  بۆ  مرۆڤ  ئامادەکردنى 
پرۆسەیەکى  پەروەردە  دەڵێت:  دیوى  جۆن 
بونیادنانەوەى  سەرلەنوێ  بۆ  بەردەوامە 
کارامەییەکان، بەمەبەستى فراوانکردن و قووڵکردنى 
ناوەڕۆکە کۆمەاڵیەتییەکەى. د. شبل بەدران دەڵێت: 
پەروەردە پرۆسەیەکە تاکەکان لەو ڕێگەیەوە هەم 
فێرى ڕۆشنبیرى، هەم فێرى واتا و چەمکى بەها 
یاسا  و  دەروونییەکان  ڕەوشتە  و  ڕەوشتییەکان 
سیاسیی  و  ئابوورى  و  کۆمەاڵیەتى  ڕێساى  و 
دروستکردنى  ڕێگەى  لە  ئەمەش  دەبن،  هتد   ... و 
خزم  و  خێزانى  ئەندامانى  لەگەڵ  دەبێت  تاکەوە 
ئەم  هاوڕێیانى،  و  هاوسێیانى  و  کەسانى  و 
لە  تاک  تاکو  دەکات  خۆش  زەمینە  پەیوەندییەش 
ڕووى کۆمەاڵیەتییەوە بتوانێ خۆى لەگەڵ بەها و 
زاناى  یان  بگونجێنێت.  دابونەریتەکان  و  ڕەوشت 
ئەو  پەروەردە  دەڵێت:  دۆرکایم(  )ئامیل  فەڕەنسی 
لەسەر  بەتەمەنەکان  وەچە  کە  کارتێکردنانەیە 
شیاوى  هێشتا  کە  دەکەن،  پەیڕەوى  وەچانە  ئەو 
فیزیکى  تواناى  ئەوەى  بۆ  نین  کۆمەاڵیەتى  ژیانى 
بنەما  و  بکات  نەشونما  و  گەشە  ئەقڵییەکانیان  و 

ڕەوشتییەکانیان لە خۆیاندا بەرجەستە بکەن.)8(
کە  تێبگەین  پەروەردە  ئەرکى  پێویستە  بۆیە 

بریتییە لە:
بۆ  رەفتارییەکان  شێوازە  گواستنەوەى  1ـ 

تاکەکانى ناو کۆمەڵگا.
لە  کەلتوورى  کەلەپوورى  گواستنەوەى  2ـ 

نەوەکانى پێشووەوە بۆ نەوەکانى دواتر.

تاکە  بە  کۆمەاڵیەتى  ئەزموونى  پێدانى  3ـ 
کەس کە بریتییە لە بەها و بیروباوەڕ و ستەم و 
دابونەریت و ڕەفتارى ئەو کۆمەڵگایەى کە تاکەکان 

تێیدا دەژین.
زانیارییە  بە  تاک  کردنى  رۆشنبیر  4ـ 
هاوچەرخەکان کە بوونەتە شەپۆل و شۆڕشێک بە 

ڕووى ژیانى ئەزموونى کۆمەڵگادا.)9(

کاریگەریی ئامێرە تەکنەلۆجییەکان
 لەسەر مرۆڤ بەتایبەتى منداڵ:

)تەلەفزیۆن،  ئامێرێکى  هەریەکێکماندا  ماڵى  لە 
پلەیستەیشن...هتد(  کۆمپیوتەر،  ئایپاد،  موبایل، 
ژیانى  لە  ئاستى خۆى  لە  زیاد  ڕۆڵێکى  کە  هەیە، 
دەکات،  کار  بەردەوام  و  دەگێڕێت  هەمووماندا 
بەو  کردووە  سەرقاڵ  خۆمان  کە  کاتانەى  ئەو 
ئامێرانەوە، ئەوەندە کاتمان تەرخان نەکردووە بۆ 
کۆمەاڵیەتییەکانمان،  پەیوەندییە  بۆ  منداڵەکانمان، 
و  خزم  و  کار  و  کەس  و  نەخۆش  سەردانى  بۆ 
تەواوى  پەنهانى  بە  و  وردە  وردە  دۆستەکانمان، 
ژیانمانى وێران کردووە، هەرگیز وەک هۆکارێکى 
ئەو  نایبینین،  و  ناکەین  سەیرى  وێرانکەریش 
ئامێرەش بە پلەى یەکەم تەلەفزیۆنە و لە سااڵنى 
ئامێرى  هەر  بەزۆرى   2000 تا   1960 وەک 
بەاڵم  لەسەرمان،  هەبوو  کاریگەریی  تەلەفزیۆن 
موبایل  وەک  تەکنەلۆجیا  تازەکانى  ئامێرە  ئێستا 
و ئینتەرنێت و ئایپاد و هاوشێوەکانى کاریگەریی 
و  بەیەک  یەک  ژیانى  لەسەر  گرنگى  و  گەورە 
خێزان بە خێزانى کۆمەڵگاکەمان بەجێهێشتووە، کە 
بەبێ  و  بە سادەیی  و  بکەین  فەرامۆشی  ناتوانین 

بەرنامە مامەڵە لەگەڵ ئەو ئامێرانەدا بکەین.

ڕۆڵى خێزان لە پێش هاتنى 
ئامێرەکاندا بەتایبەتى تەلەفزیۆن:

لەپێش هاتنى ئامێرەکاندا دەبینین دایک و باوک 
تۆڵیان  تووندو  و  تۆکمە  پەیوەندییەکى  منداڵ  و 
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کە  دەهێنان  ڕایان  دەکردن،  چاودێرییان  هەبوو، 
چۆن بە تەنیا یارى بکەن و تێکەاڵوى مندااڵنى تر 
هانى  بوو،  منداڵەکانیان  گەشەى  لە  ئاگایان  ببن، 
چێژ  چۆن  کە  دەدرا  منداڵ  و  خێزان  ئەندامانى 
سەردانى  چۆن  و  وەربگرن  ژیانیان  کاتەکانى  لە 
و  کێشە  تەنگ  بە  و  بکەن  یەکتر  هاموشۆى  و 

گرفتەکانى یەکترەوە بن.
کە  دەزانین  باش  ڕاستییە  ئەو  هەموومان   
چۆن  کە  سااڵنەش  ئەو  پێش   ،1990 سااڵنى  لە 
کەسایەتى، خزمایەتى، تۆکمە و بەپیرەوەهاتنى یەکتر 
هەبوو. چۆن دراوسێ سەردانى ماڵە دراوسێکانى 
دەکرد و تێکەاڵوى و دۆستایەتیان لەگەڵ یەکتردا 
سەرەتاى  لە  خێزانەکان  لە  زۆرێک  الى  هه بوو، 
بەتایبەت  و  ئامێرەکان  منداڵدا  تەمەنى  ساڵەکانى 
منداڵ  دایەنى  وەک  ئایپاد  و  موبایل  و  تەلەفزیۆن 
بەکاردەهێنرێن لەناو ماڵەکاندا، لەبەرئەوەى دایک و 
باوک وایدەبینن کە خۆ خەریککردن بەو ئامێرانەوە 
منداڵەکانى،  بۆ  سەالمەتە  و  وگرفتە  کێشە  بێ 
بە  ئامێرانەوە  بەو  سەرقاڵبوونى  و  سەیرکردنى 
بەراورد بە یارییەکانى تر بە سەالمەتتر دەبینرێت، 
بە مەترسی نازانرێت بۆ منداڵ، دایک و باوکیشی 
منداڵ  ئامێرانە  ئەم  پێش هاتنى  بۆیە  ناکەن،  توڕە 
هەوڵى  و  دەدات  خۆى  ئارەزووەکانى  بە  پەرەى 
دۆزینەوەى شتى نوێی دەدات، ئەگەر بێزار بوایە 
شوێنکەوتنى  تا  کردنەوە  یارى  ڕێگەى  لە  ئەوا 
بۆیە  نەئەهێاڵ،  بێزارى  ئەو  ئەوا  ئارەزووکانى، 
گەر وردتر سەیر بکەین، پێش هاتنى ئەم ئامێرانە 
تەندروستى  و  کۆمەاڵیەتى  کێشە  لەو  هەندێک 
پێشتردا  لە  هەن  ئێستادا  لە  کە  دەروونییانەى  و 
لە  نموونە  بۆ  بووە،  کەم  یان زۆر  نەبوو،  بونیان 
ئێستادا ئەو ڕێژە زۆرەى خۆکوشتن کە لە هەردوو 
ڕەگەز زیادى کردووە، کەسانى وا هەن ڕاستەوخۆ 
کۆمەاڵیەتییەکانەوە  تۆڕە  ڕێگەى  لە  و  الیف  بە 
و  تەاڵق  ڕێژەى  زیادبوونى  یان  دەکوژێت،  خۆى 
چەندەها  و  خەمۆکى  و  دەروونییەکان  نەخۆشییە 

کێشەى تر کە زۆربەیان و پێش هاتنى ئەم ئامێرانە 
بونیان زۆر کەم بووە.)10(

هامبۆرگ، رۆژى  لە شارى  ئەڵمانیا،  لە واڵتى 
داواى  لەسەر   2018/9/8 بەروارى  شەممە 
)ئیمیلى رۆستیج(،  ناوى  بە  منداڵێکى حەوت ساڵ 
و  جادە  سەر  هاتنە  لەگەڵیدا  تر  منداڵى  چەندەها 
)موبایلە  ناونیشانى  بە  کرد  خۆپیشاندانێکیان 
بکەن(،  ئێمەدا  لەگەڵ  یارى  البەرن،  زیرەکەکانتان 
یاسایەک  کە  کرد  ئەڵمانیا  حکومەتى  لە  داوایان 
لە  ماڵەوە گرنگى  لە  باوکان  دایک و  دەربکات کە 
نەک  بکەن  لەگەڵ  یارییان  و  بدەن  منداڵەکانیان 
وازیان لێبێنن و خەریک بن بە موبایلەکانیان، ئایا 
دەبێت الى خۆمان ئێستا چەند باوک دایک هەبن 
کەوا بەردەوام خەریکى مۆبایلەکانیان یان خەریکى 
ئەڵقەى تورکى و ئێرانى و عەرەبی و هیندى.... بن، 
بۆیە دەتوانین بڵێین پێش هاتنى ئەم ئامێرانە خێزان 
و بەتایبەتى منداڵ هەستى بە ئارامى رۆح و گرنگى 
سەردەمەى  لەم  وەک  خێزاندا  لە  دەکرد  پێدانیان 

ئەمڕۆماندا.)11(

کاریگەریی خراپ و نەرێنییەکانى 
ئامێرە پێشکەوتووەکان لەسەرمان 

فیدیۆیی،  یارى  ئایپاد،  تەلەفزیۆن،  )موبایل، 
ئەنتەرنێت، فەیسبوک، پلەیستەیشتن..(

ناوەکەى  دەبێت  لەدایک  لەمڕۆدا  منداڵەى  ئەو 
دەبێت بە هەژدە ساڵ، کاتەکەى خۆى زۆرتر لە هەر 
تەلەفزیۆن  دیار  بە  لە خەوتن  تر جگە  چاالکییەکى 
ئاشکرایە  دەکات،  خەریک  ئایپادەوە  و  موبایل  و 
تیایدا  تاکەکان  کە  کاتژمێرانەى  ئەو  ژمارەى 
ئەوا  ئامێرەکانن  و  موبایل  و  تەلەفزیۆن  سەرقاڵى 
کەمتر گرنگى بە الیەنى کۆمەاڵیەتى و گرفتە خێزانى 

و دەروونى و کۆمەاڵیەتیەکانى ناو خێزان دەدەن.
کەسانەى  ئەو  نێوان  لە  توێژینەوەیەک 
نییانە  کە  کەسانەى  ئەو  و  هەیە  تەلەفزیۆنیان 
وەک  لەخۆگرتووە،  واڵتى  یانزە  دراوه و  ئه نجام 
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واڵتى  و  ئەوروپا  واڵتانى  لە  هەندێک  و  ئەمریکا 
تەلەفزیۆن  سەیرکردنى  کاریگەریی  و  پیرۆدا، 
دەرکەوتووە،  کەسەکان  رۆژانەی  ژیانى  لەسەر 
 24 رۆژانەى  چاالکى  تێکڕاى  کە  لێکراوە  داوایان 
کاتژمێرییان پێڕەستى بکەن، لە تێکڕاى واڵتەکاندا 
ئەو کەسانەى کە خاوەن تەلەفزیۆن بوون کاتێکى 
کەمتریان لە چاالکییەکانە سەردانیکردنى کەسوکار 
و  قسەکردن  و  گفتوگۆ  و  برادەران  و  دۆست  و 
ئەرکەکانى ماڵەوە و نووستندا بەسەربردووە.)12(

و  موبایل  زیانەکانى  لە  باس  ئێمە  ئەگەر 
بکەین  پێشکەوتووەکان  ئامێرە  و  تەلەفزیۆن 
و  کتێب  چەندین  بە  پێویستمان  ئەوا  وردى،  بە 
ئەو زەرەر و زیانانەى  تاوەکو  توێژینەوە دەبێت، 
لێرەدا  ئێمە  بەاڵم  بکەینەوە،  ڕوونى  هەیەتى  کە 
بەشێوەیەکى زۆر کورت باس لە زەرەر و زیانەکان 
دەکەین، بەشێوەیەكى گشتى لەسەر تاک بە تاکى 
کۆمەڵگا مندااڵن و نەوەکانمان، بەتایبەت کە خۆى 

لەم خااڵنەدا دەبینێتەوە:
کاتى  لە  دەکات:  گەشە  خێرایی  بە  مێشک  1ـ 
لەدایکبوونى منداڵ تا تەمەنى دەگاتە دوو ساڵ، سێ 
مێشک  ئەوا  لەدایکبوونى،  ڕۆژى  یەکەم  ئەوەنەى 
تا  و گەشەکردنەى  زیادبوون  ئەو  و  دەکات  زیاد 
تەمەنى 21 ساڵى بەردەوام دەبێ، بۆیە بەپێی ئەو 
توێژینەوانەى ئەکادیمیاى ئەمریکى پزیشکى مندااڵن 
ئاماژەیان  مندااڵن  پزیشکى  کەنەدى  کۆمەڵەى  و 
بە  ساڵ  دوو  تەمەنى  تا  مندااڵن  نابێت  پێکردووە 
هیچ جۆرێک ئامێرە ئەلیکترۆنییەکان بە مۆبایل و 
تەلەفزیۆن و... هتد، بەکاربهێنن، لە تەمەنى 3 ساڵى 
و  بێت  زیاتر  سەعات  یەک  لە  نابێت  ساڵى   5 تا 
لە تەمەنى 6 ـ 13 ساڵ لە شەوورۆژێکدا لە دوو 
سەعات زیاتر بێت.)13( بۆیە ئەو ماوەیەى بە دیار 
شاشەى زیرەکەوە و بەتایبەت تەلەفزیۆن و ئایپاد 
ئەوا  بێ،  کورت  چەند  دەبات  بەسەرى  موبایل  و 
عەقڵى  و  دەروونى  لەسەر گەشەى  کەمترە  زیانر 
بیرکردنەوە  لەو ماوەیەدا پرۆسەى  منداڵ، چونکە 

کە فەرمانێکى مێشکە ڕوو نادات، تەنها چاو و گوێ 
کار دەکەن و وێڵن بە دواى بزاف و جموجوڵ و 
کارتۆن  فلیم  ئەگەر  بەرنامەکە،  نێو  ڕووداوەکانى 
بێت یان بەرنامەى مندااڵن، گۆرانى بێت یان هەر 
لەو  منداڵ  بیرنەکردنەوەى  ئەوا  بێت،  تر  شتێکى 
ساتەوەختەدا لەبەرئەوەیە ئەو بزاف و جموجواڵنە 
تەنها  بێت،  لێی حاڵى  نییە  منداڵەکەدا  بندەستى  لە 
فریاى ئەوە دەکەوێت تا بزانێت ڕووداوەکە بە چ 
بکەوێت  ئاڕاستەیەکدا دەڕوات و چاوەکانى دواى 
بەرنامەکەیان  کاتى  یان  ناوبڕێک  کاتەشدا  لەو 
سەدمەیەک  تووشی  و  دەبێت  تەواو  گۆرانییەکە 
دەبێت و ناتوانێ پێشبینى ئەوە بکات کە چاالکییەکە 
کۆتایی هاتووە، چونکە ئەو بە هەموو گیانییەوە لە 
جیهانى دەرەوە دابڕاوە و تەنها بە دواى جموجوڵى 
باوک  ئەو شاشەوەیە کە دەیبینێ، ڕەنگە دایک و 
نەزانن ئاکامى سەیرکردنیان و سەرقاڵ بوونیان بۆ 
ئەو ماوەیەش  تا  منداڵە چی دەبێت؟  ئەو  ئایندەى 
زۆرتر بێت کار لە بەستەڵەکى بیرکردنەوەى دەکات 
جیهانى  لە  و  دەبن  ماندوو  زیاتر  گوێ  و  چاو  و 
دەرەوە ئەپچڕێن و دوور دەبن لەو پەیوەندییانەى 
کە دەبێت لەگەڵ منداڵى هاوتەمەنى خۆیدا هەیبێت 
پرۆسە  دەبێت،  فەرامۆش  کۆمەاڵیەتى  الیەنى  و 
و  ڕکابەرى  و  هاوکارى  وەک  کۆمەاڵیەتییەکان 
جۆرەکان  جۆراو  هزرە  تواناکان،  بە  گەشەدان 
لەدەست دەدات و منداڵ ئەگەر هەلى بیرکردنەوەى 
کەمتر بوو، ئەو تواناى چارەسەرکردنى سادەترین 

کێشە و گرفتەکانى خۆى نابێت.)14(
ئامێرە  بەکارهێنانى  خوێندن:  لە  دواکەوتن  2ـ 
پێشکەوتووەکان لە تەمەنێکى زووى منداڵدا دەبێتە 
و  دوابکەوێ  خوێندن  لە  منداڵە  ئەو  ئەوەى  هۆى 
کەسانى لێهاتوو و زیرەکیان تێدا بە کەمى دروست 
ببێت، یان هەر نەبێت، بۆیە لە کۆى سێ منداڵ لە 
ئەمریکادا ئەوا منداڵێک لە خوێندندا لە دواوەیە بە 
هۆى زۆر بەکارهێنانى موبایل و ئایپاد.... هتدەوە، 
لە  ئێستادا  لە  منداڵ  بۆیە  منداڵیدا،  تەمەنێکى  لە 
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و  دەبینین  یان  دواوەن،  لە  خوێندن  قۆناغەکانى 
دەبیستین کە مندااڵنمان زۆر الوازن لە سەرجەم 
هۆکارەکان  لە  یەکێک  خوێندن،  قۆناغەکانى 
دەگەڕێتەوە بۆ ئەوەى منداڵ و نەوەکانمان کاتێکى 
و  ئایپاد  و  تەلەفزیۆن  سەیرکردنى  بە  زۆریان 
ئەلەکترۆنییەکانەوە  یارییە  و  پلەیستەیشن  موبایل 
ئەو  سیفەتەکانى  لە  یەکێک  کە  کردووە،  خەریک 
جۆرە یارییانە بریتییە لە بەردەوام بوون لەسەرى 
و خووپێوەگرتنى کەوا لەو کەسە دەکات زۆربەى 
و  بێت  خەریک  موبایلەوە  بە  ژیانى  کاتەکانى 
پەروەردەیی و  فێرکارى و  ئەرکە  لەو  بێت  دوور 

زانستییەى لەسەریەتى.
کە  توێژینەوەیەک  قەڵەوى:  بۆ  هۆکارێکە  3ـ 
لە واڵتى کەنەدا ئەنجامدراوە، ئاماژە بەوە دەدات 
ئەناڵێنێت  یەکێکیان  کەنەدى  منداڵى  چوار  لە  کە 
ئامێرە  بەکارهێنانى  بەهۆى  قەڵەوییەوە،  بەدەست 
ئەلیکترۆنییەکانەوە، کە وا دەکات منداڵ و گەورە، 
بەرن،  بەسەر  ئامێرەکانەوە  بە  کاتەکانیان  زیاتر 
نەک چاالکى تر، بۆ نموونە مندااڵن پێش 20 بۆ 30 
ساڵ لەمەوبەر بەردەوام لە کۆاڵندا خەریکى یارى 
بوون،  بەردەوام  چاالکى  و  هزرى  و  جەستەیی 
بوونى  مندااڵندا  لە  توانایەى کە  ئەو  کە سەرجەم 
هەیە لە یارى کردندا بەسەرى دەبرد، بۆیە منداڵ و 
تەنانەت کەسە گەورەکانى ئەو کاتە، تەندروستییان 
باشتر بوو و نەخۆشیی کەمتر بوو، بەاڵم لە ئێستادا 
دەبینین نەخۆشی زیاترە و قەڵەوى کە هۆکارێکە 
بۆ چەندین نەخۆشی وەک نەخۆشی شەکرە و دڵ 

و چەندەها نەخۆشی تر.
و  هەڵسوکەوت  لەسەر  خراپ  کاریگەرى  4ـ 
ڕەفتارى تاکەکانى کۆمەڵگا بەجێهێشتووە، بەتایبەتى 
وێرانکردنى  هۆى  بوونەتە  ئامێرەکان  کە  منداڵ 
هەڵسوکەوت و رەفتاریان، چونکە کەسێکى ناچاالک 
کاتەى  ئەو  تا  کردوون،  دروست  لێ  کەمدووى  و 
تەلەفزیۆن یان ئایپاد و موبایلەکەى لێوەرنەگریت و 
لێی نەکوژێنیتەوە هیچ جۆرە وزە و قسەیەک ناکات.

و  فلیم  ئەو  شەڕانگێزى:  بۆ  ئارەزوویان  5ـ 
پێشکەشى  فلیمانەى  زنجیرە  و  کارتۆن  ئەفالم 
کوردستان  لە  بەتایبەتى  دەکرێت،  بینەران 
و  پەروەردەیی  و  زانستى  پێوەرێکى  هیچ  بەبێ 
بەبێ  بینەر  ئێمەى  دەکرێت،  پەخش  ڕاستەوخۆ 
منداڵمان  و  ماڵ  و  خۆمان  بیرکردنەوەیەک  هیچ 
کە  بەرنامەکانەوە،  و  هەواڵ  دیار  بە  دادەنیشین 
و  شەڕئامێز  فلیمى  و  دیمەن  چەندین  لە  خۆیان 
کوشتن و تەقینەوە و پیاوکوشتن و شەڕە شمشێر 
تاوان و دز و پۆلیس و  و مادەى موخەدیرات و 
و  کوردى  کۆمەڵگاى  جوانەکانى  ئاکارە  لە  الدان 
ئاینى دەبینێتەوە، چەندین توێژینەوە باسیان لەوە 
خراپ  زۆر  کاریگەری  ئامێرەکان  کە  کردووە 
ڕاستییەکانى  و  دەهێڵیت  بەجێ  منداڵەکان  لەسەر 
ناو کۆمەڵگا دەخاتە ژێر کاریگەری خۆیەوە، چونکە 
گەورەکان توانایان هەیە کە راستى و ئەفسانە لێک 
جیابکەنەوە، یان خراپ و باشی لێک جیا بکەنەوە، 
بەاڵم ناتوانن چونکە مندااڵن هەستیارن بەو شتانەى 
و  دەکەن  قبوڵى  دەکەن  بڕوا  دەبیستن  و  دەبینن 
کەسایەتییە  وەک  خۆیان  کە  هەیە  ئامادەییان 
دەربهێنن  تەلەفزیۆن  بەهێزەکانى  و  خۆشەویست 
و بەتێپەڕبوونى کات خاڵى تێڕوانینى پۆزەتیف و 
نێگەتیفیانەى ئەوان وەردەگرن وەک ئەوان مامەڵە 

و هەڵسوکەوت دەکەن.)15(
لەو  یەکێک  )ئیدمان(:  ئالوودەبوون  6ـ 
ئەلیکترۆنییانە  ئامێرە  ئەم  خاسیەتانەى 
لە  بریتییە  تاکەکانەوە  بەسەر  دەهێڵن  بەجێی 
یان  تەلەفزیۆن  سەیرکردنى  بە  ئالوودەبوونیان 
موبایل و سایتە کۆمەاڵیەتییەکان، یان فەیسبووک 
و سناب چات و ئەنیستاگرام و تویتەر و یوتیوب 
و پلەیستەیشن و یارییە ئەنتەرنێتییەکان... هتد، کە 
واى لە کەسەکان کردووە لەزەت و ژیان خۆشی و 
تامى ژیانى لێ تێکداوین تەنانەت لە کاتى چوونمان 
خەریکى  هەر  بۆنە  و  نەخۆش  سەردانى  بۆ 
و  هەواڵ  و  تەلەفزیۆن  سەیرکردنى  یان  موبایل 
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چەندەها  هەریەکەمان  ڕەنگە  کە  تۆپتۆپێنن،  یارى 
هەبێت،  بوونى  خۆماندا  نێو  لە  زیندوو  نموونەى 
ئەندازیارێکى  بگێڕمەوە،  بۆ  با  نموونەیان  ئەم 
هاوڕێم وتى الى خاوەن کۆمپانیایەکى وەبەرهێنان 
بەردەوام  کۆمپانیاکە  خاوەن  دەکرد،  کارم 
بوو،  تەلەفون  وەاڵمدانەوەى  و  تەلەفون  خەریکى 
تەنانەت زۆرجار لە کاتى چوونى بۆ w.c موبایلى 
موبایل  بەدەستێکى  دەرە  ئەهاتە  کە  بەکاردەهێنا، 
پاشان  دەشۆرد،  دەستى  ترى  دەستەکەى  بە  و 
مۆبایلەکەى دەخستە دەستەکەى ترى لەگەڵ ڕێزم 
ئەمە ڕاستییە کە  بۆ خاوەن وەبەرهێنەکان، بەاڵم 
و  تەلەفزیۆن  بە  خوگرتنمان  بەهۆى  زۆرێکمان 
بەرنامە و زنجیرە فلیمەکانەوە وازمان لە چەندین 
ئەرکى کۆمەاڵیەتى وز کلتوورى و ئاینى هێنابێت.

7ـ زۆربوونى کێشە و گرفتە کۆمەاڵیەتییەکان: 
یەکێک لەو کۆمەڵگەى کوردیدا کە لە دواى هاتنى 
کۆمەاڵیەتیەکانەوە  سایتە  و  ئەنتەرنێت  و  موبایل 
کێشە  زۆربوونى  لە  بوو  بریتى  بوو  دروست 
کۆمەاڵیەتیەکان، وەک زیادبوونى ڕێژەى تەاڵق بە 
هۆى خیانەتى زەوجییەوە، یان زیادبوونى ڕێژەى 
لەم  کە  ڕادەیەک  گه یشتووه تە  کە  خۆکوشتن 
ماوەیەدا کەسێک لە شارى کۆیەوە ڕاستەوخۆ و بە 
الیف خۆى کوشت، یان کەم ڕۆژ هەیە نەبیستین کە 
ئافرەتان دەبنە قوربانى تۆڕە کۆمەاڵیەتییەکان و لە 
ئەنجامدا پەنا بۆ خۆکوشتن دەبەن یان دەیانکوژن، 
جگە لەوەى کە دایک و باوکان بە هۆى سەرقاڵییان 
بە تەلەفزیۆن و موبایلەکانیانەوە ئاگایان لە منداڵ و 
نەوەکانیان نەماوە و لە ڕووى سۆز و خۆشەویست 
و سەرجەم ئەو ئەرکە پەروەردەییانەى کە لەپێشتر 
باسمان کرد ئیهمالیان کردوون کە پەروەردە چییە 
و چۆنە و ئەرکەکەى چییە؟ بۆیە پێویستە لەسەر 
باوان کە بەخۆداچوونەوە بکەین بە خۆمان و ماڵ و 
منداڵمان تاوەکو خۆمان و خێزان و ماڵ و منداڵمان 
کە  گرفتانەى  و  زیان  ئەو  بەرلێشاوى  نەکەوینە 
بۆ سەیرکردنى  بکەن، سنوورێک  تاڵ  لێ  ژیانمان 

دابنێین،  هتد   ... و  ئایپاد  و  موبایل  و  تەلەفزیۆن 
و  پەروەردەیی  بابەتە  بە  بکەین  خەریک  خۆمان 

زانستییەکانەوە.
ئامێرانەوە  لەو  تیشکانەى  ئەو  کاریگەریی  8ـ 
کە  بزانین  ئەو  هەموومان  پێویستە  دەردەچن: 
تیشک  جۆرێک  زیرەکەکان  ئامێرە  سەرجەم 
دەدەنەوە کە ئەم تیشکانە کار دەکەنە سەر جەستە 
و چاوى مرۆڤەکان و کاریگەریی لەسەر ئەو کەسە 
پێشکەوتووەکان  واڵتە  لە  بۆیە  دەهێڵیت،  بەجێ 
جۆرە پێوانەیەکیان بۆ سەرجەم جیهازەکان داناوە 
کە پێی دەوترێت پێوانەى )SAR( کە لە ئەوروپادا 
نابێت ڕێژەى تیشکەکانى لە )2,0( زیاتر بێت، یان 
لە ئەمریکادا نابێت لە )1,6( زیاتر بێت، بۆ نموونە 
ئایفۆنى 5 ڕێژەکەى 0.90، تابلێتى گوگڵx7 ڕێژەکەى 
بۆیە   ،1.1 ڕێژەکەى   10.1 سامسۆنگى  یان   ،1.36
کۆمپانیایەکى وەک ئەپڵ لە سایتە ڕەسمییەکەى بە 
33 زمان ڕێژەى سەرجەم جیهازەکانى نووسیوە تا 
بەکارهێنەرانى بزانن ڕێژەى تیشکدانەوەکەى چەندە 
بەکارهێنەرى  ئێمەى  پێویستە  بۆیە  لەسەریان، 
ئامێرەکان وردببینەوە و جۆرە جیهاز و موبایل و 
ئایپادێک نەکڕین، کە ڕێژەکەى 1.6 یان 2.0 زیاتر 
بێت، چونکە هۆکارێکە بۆ دروستبوونى سەرەتان 
تیشکانەش  ئەو  بەکارهێنەرەکانییەوە،  لەالیەن 
کاریگەری خراپ دەکەنە سەر چاو و گلێنەى چاو 
کە دەبنە هۆى باڵوبوونەوەى نەخۆشییەکانى چاو، 
کە چاوى بەکارهێنەران کز دەبێت، کە هەندێک جار 
بەرەو لەناوچوون دەچێت، بۆیە پێویستە لە کاتى 
بەکارهێنانیدا عەینەک یان فلتەرى تایبەت بە تیشک 

هەیە بەکارى بهێنین.)16(

بەدیلەکانى ئامێرە زیرەکەکان:
ژیان  خێزانیدا  لەناو  کە  تاکێک  وەک  ئێمە 
بەسەر دەبەین و رۆژانە و زۆربەى کاتەکانمان بە 
سەیرکردنى تەلەفزیۆن و بەکارهێنانى موبایل و .... 
هتد خەریک کردووە، دەتوانین بڕیار بدەین خۆمان 
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بە چەندین کارو چاالکى و سەردانیکردنەوە خەریک 
ئامێرە زیرەکانە، کە  بکەین وەک بەدیلێک بۆ ئەو 
بەدیلێک  تاوەک  هەیە  بەرنامە  و  پێشنیار  چەندین 
ئەم  کە  رۆژانەماندا،  ژیانى  لە  بهێنین  بەکارى 
و  خێزان  و  منداڵ  و  باوک  و  دایک  بۆ  بەدیالنە 

هەموو کەسێک دەتوانێ جێبەجێی بکات، ئەمانەن:
بکە،  تر  زمانێکى  فێرى  خۆت  بدە  هەوڵ  1ـ 
و  بخوێنەرەوە  بابەتە  ئەو  لەسەر  زیاتر  ڕۆژانە 

بەشدارى خولى فێربوونى زمان ببە.
2ـ سەردانى کتێبخانە گشتییەکان بکە و کتێبێک 

بخوازە و بیخوێنەرەوە.
3ـ سەردانى مۆزەخانە و باخچەى ئاژەاڵن بکە.
4ـ خۆت و ماڵ و منداڵت فێرى مەلەکردن بکە 
شوێنى  و  مەلەوانگە  بۆ  بیانبەیت  بدە  هەوڵ  و 

مەلەکردن.
پاسکیل  یان  بکە،  وەرزش  و  بکە  پیاسە  5ـ 

لێبخوڕە.
کارى  دەزگایەک  یان  ڕێکخراوێک  لە  6ـ 

خۆبەخشی بکە.
7ـ گوڵ یان سەوزە بچێنە.

8ـ. شەتڕەنج بکە.
9ـ بیرەوەرییەکانت بنووسەرەوە.

10ـ سەردانى پارکەکان و شوێنە سەوزاییەکان 
بکە.

11ـ لێکۆڵینەوە لە مێژووى بنەماڵەکەتان بکە.
12ـ فێرى کارى دەستى ببە و هەوڵ بدە شتى 

ناوازە دروست بکەیت.
سەیرى  بێنەو  دووربین  شەواندا  لە  13ـ 
ئەستێرەکان بکە و چاودێرى مانگ بکە و لەسەر 

ئەستێرەناسی بخوێنەرەوە.
بە  بیدە  و  بکە  هەویر  کارى  و  کولیچە  14ـ 
خوشک و برا و دراوسێکانت با زیاتر لێک نزیک 

ببنەوە و خۆشەویست ببن.
15ـ یارى تۆپی پێ بکە و وەرزش بکە.

16ـ مرەبا و ماست دروست بکە.

17ـ فێرى شۆفێرى ببە.
18ـ جلوبەرگەکانت بەدەست بشۆ.

خواردن  خێزانەکەتدا  و  هاوڕێ  لەگەڵ  19ـ 
دروست بکە.

20ـ ژوورەکە و ماڵەکەتان پاک بکەنەوە.
21ـ گەشتى خێزانى بکەن و سەردانى کەسوکار 

و دراوسێ و هاوڕێکانت بکە.
22ـ چایەک لە باخچەى ماڵەوە دروست بکە و 

بیخۆنەوە.
23ـ یارییە کوردەوارییەکانى وەک شاردنەوەى 
شت )کاڵوکاڵوێنە( و چەندین یارى کوردەوارى تر 
کە پێی ئاشنای بیکە لەگەڵ منداڵ و خانەوادەکەتدا.
24ـ سەردانى الدێ بکە و مەڕو مااڵت بدۆشە و 
کەمێک لە کارو فەرمانەکانى ئەوان بکەو یارمەتیان 

بدە.
25ـ هەوڵبدە ژمارە یەک تا ژمارە 10 بە چەند 

زمانێک لەگەڵ مانگ و رۆژەکانى هەفتە فێر ببە.
26ـ سەیرى خۆرهەڵهاتن و خۆرئاوابوون بکە.

27ـ یارى ژماردنى پەراسووەکانى منداڵ لەگەڵ 
لەگەڵ  بکە  هەلوربلور  یارى  یان  بکە  منداڵەکەتدا 

منداڵەکەتدا.
منداڵەکانت  بە  بکەیت  یارییە  ئەو  دەتوانیت  28ـ 
بڵێت کەوا من لەم ژوورەدا شتێک دەبینم ئێوە بزانم 
منداڵەکە  چونکە  سوور،  ڕەنگیکى  وەک  دەیبینن 
ڕەنگى  چواردەوریدا  لە  شتێک  چ  بزانێت  دەگەڕێت 
سوورە، کە زانى، دەست خۆشی لێ بکە و با سەرەى 

ئەو بێت ڕەنگێک یان شتێک دەستنیشان بکات.
یان  بەیانى  نانى  بدە  هەوڵ  دایم  پێکەوە  29ـ 
نانى نیوەڕۆ و ئێوارە سەرجەمتان بە جەماعى نان 
بخۆن لەسەر یەک سفرە، قسەى خۆش و چیرۆک 
بگێڕنەوە و باس لە کێشە و گرفتەکانى ئەو رۆژە 

بکەن پێکەوە.
چاالکى و پێشنیازەکان زۆر زۆرن کە دەکرێت 
زیرەکەکان  ئامێرە  بەکارهێنانى  بۆ  بەدیلێک  وەک 

بەکاریان بهێنین و خۆمان پێوە سەرقاڵ بکەین.
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1ـ د. معین خلیل، و: ئارام ئەمین جەالل، کۆمەڵناسی 
خێزان، دەزگاى توێژینەوە و باڵوکردنەوەى موکریان، 

ل12ـ 13. 
سعید،  محمد  نەوا  و:  الصواف،  شریف  محمد  2ـ 
ڕوانگەى  لە  هەرزەکاران  و  منداڵ  پەروەردەى 
شەریعەتى ئیسالم، نووسینگەى تەفسیر بۆ باڵوکردنەوە 

و ڕاگەیاندن، 2016، ل14. 
زانستى  محمد،  نادر  دانا  ناصر،  ابراهیم  د.  3ـ 
)چاپی  چوارچرا  چاپخانەى  پەروەردەیی،  کۆمەڵناسی 

یەکەم( 2013، ل61. 
4ـ هەمان سەرچاوە، ل66. 

ڕۆڵى  )جگەرسۆز(،  پێندرۆیی  صالح  محمد  5ـ 
خێزان و قوتابخانە لە پەروەردە و فێرکردنى قوتابیدا، 
ـ  ل157   ،2015 یەکەم،  چاپی  ڕۆژهەاڵت،  چاپخانەى 

.174 ،158
کۆمەڵناسی  زانستى  پێشتر،  سەرچاوەى  6ـ 

پەروەردەیی، ل65ـ 66. 
بنەماکانى  ئەحمەدى،  چەکۆ  و.  کۆهێن،  برۆس  7ـ 
کۆمەڵناسی، چاپخانەى ڕۆژهەاڵت، چاپی یەکەم 2014، 

ل225. 
8ـ سەرچاوەى پێشووتر، ڕۆڵی خێران و قوتابخانە 

لە پەروەردە و فێرکردنى قوتابیدا، ل8 ـ 11. 

زانستى  ناصر،  ابراهیم  پێشتر،  سەرچاوەى  9ـ 
کۆمەڵناسی پەروەردەیی، ل39. 

10ـ د. هیشام تالیب و آخرون، و: د. بێخاڵ لەتیف 
محێدین و ئەوانى تر، پەیوەندییەکانى دایباب و منداڵ، 
سەنتەرى زەهاوى بۆ لێکۆڵینەوەى فیکرى، چاپی یەکەم 

2017، ل555ـ 559. 
)ألعبا  بەناونیشانى  عەرەبی  D.Wى  کەناڵى  11ـ 
يان      www.dw.com .)الذکیة بعواطفکم  معی ولیس 

www.euro-times.com
مستەفا،  ئەحمەد  حەسەن  و:  گیدز،  ئەنتۆنى  12ـ 
چاپی  هەولێر،  ـ  ڕۆژهەاڵت  چاپخانەى  کۆمەڵناسی، 

دووەم، 2012، ل582. 
13ـ مدير المدونة بتأريخ 20 مايو 2017. 

www.iphoneislam.com
منداڵ  نصرالدین، سایکۆلۆژیای  فاروق  کەمال  14ـ 
بۆ دایک و باوک، باڵوکراوەکانى کتێبخانەى فێربوون، 

چاپی یەکەم، 2015، ل99ـ 100. 
لەگەڵ  چۆن  سەاڵح،  شەیدا  و:  گاربر،  د.  15ـ 
قانع،  ئۆفسێتى  و  چاپخانە  بکەم،  ڕەفتار  منداڵەکەمدا 

چاپی یەکەم 2002، ل111. 
 ،2013 أغسطس   17 بتأریخ  سامى  بن  16ـ 

w.iphoneislam.com

پەراوێزەکان:
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هەستیار عه لی سه عید

رێنمایکاریی دەروونی

 ئەو چوار نێعمەتە 

مرۆییەی کە پێویستە لە 

خێزانی پێشەنگدا هەبن
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یەکەم دەستپێشخەربە: 

ده ستپیشخه ری بریتییە لە توانای رەفتارکردن 
جیاتی  لە  بەهاکان،  و  پرنسیپ  بناغەی  لەسەر 
بناغەی هەست و بارودۆخەکە،  کاردانەوە لەسەر 
توانای ئەنجامدانی ئەمکارە دەرئەنجامی برەوپێدان 
و بەکارهێنانی چوار نێعمەتە بێ هاوتاکەی مرۆڤە 

کە گیانلەبەرەکانی دیکە نیانە )لێ ی محرومن(.
چین،  نیعمەتە  چوار  ئەو  تێبگەیت  ئەوەی  بۆ 
کە  بگێڕمەوە  بۆ  ئەودایکەت  چیرۆکی  بدە  رێگەم 
چۆن بە تەنیا باڵی توانیوێتی لە خێزانەکەیدا ببێتە 

هۆکاری گۆرانکاریی، دایکەکە دەڵێت:
مناڵەکانمدا  لەگەڵ  من  بوو  ساڵ  »سالەهای 
لە  هەمیشە  ئەوانیش  دەکرد،   شەڕم  هەمیشە 
حەکەمێتیم  بەردەوام  دەبوو،  شەڕیان  ناوخۆیاندا 
دەکردن.  تۆمەتبارم  و  دەکردن  لۆمەم  و  دەکرد 
ئەو  کە  دەشمزانی  ناکۆکی،  لە  پربوو  ماڵەکەمان 
لە  رێز  بە  دەگەیەنێت  زیان  بەردەوامەم  بێزارییە 

خۆگرتنی مناڵەکانم.
جارلە دوای جار هەوڵم دەدا بگۆڕێم » بەاڵم 
دەگەڕامەوە سەر هەڵسوکەوتێکی نەرێنی. دۆخەکە 
ئەو  هەستێت،  خۆم  لە  رقم  لێکردم  وای  بەگشتی 
لێدەکردم  ئەمە وای  برێژم،  منالەکانم  بە  رقەشم  
کرد  هەستم  بکەم،  وخەتا  بەتاوان  هەست  زیاتر 
خوارەوە  دەخرێمە  ترسناکدا  لوولپێچێکی  بە 
ئەو  مناڵیمە«  سەردەمی  هی  سەرەتاکەی  کە 
سەردەمەی کە نەم توانیووە لە ئاستیدا هیچ بکەم. 
نەمدەزانی  »بەاڵم  بکەم  شتێک  پێویستە  دەمزانی 

ئەو شتە چییە«. 
بکەمە  گیروگرفتەکانم  بڕیارمدا  سەرەنجام 
وبابەتی  بەردەوام  بیرکردنەوەیەکی  بابەتی 
دوعاو  هی  میانڕەویی،وهەروەها  و  چاکسازی 
دوو  وردە  وردە  و جدی،   تایبەت  نوێژێکی  نزاو 
راستەقینەکانی  نەرە  بەپاڵ  سەبارەت  تێڕوانینم 
رەفتارە نەرەنی و قەیراناویەکانم بۆ دروست بوو.

یەکەم: »بەئاشکراتر دەمبینی کە ئەزموونەکانی 

سەر  کردۆتە  کاریان  چۆن  مناڵیم  سەردەمی 
برینە  شوێنی  وردە  وردە  هەڵوێستم.  رەفتارو 
دەبینی.  پێگەیشتنم  سەردەمی  سایکۆلۆجیەکانی 
رویەکەوە  هەموو  لە  مناڵیم  سەردەمی  ماڵەکەی 
تێك شکابوو بیرم نایەت ڕۆژێك لە ڕۆژان دایک 
کردبێت،  جیاوازیەکانیان  و  کێشە  باسی  باوکم  و 
»یاخود  بوون  شەڕ  و  دەمەدەمێ  خەریکی  یان 
رێگە  هەریەکەیان  و  هەڵدەبژارد  دەنگییان  بێ 
هەندێکجار  دەگرتەبەر.  خۆی  سەربەخۆکەی 
سەرئەنجام  دەخایاند.  رۆژێکی  چەند  ئەمە 
هاوسەرگیرییەکەیان بە لێکجیابونەوە کۆتای هات. 
لەبەر ئەوە کە ناچار دەبووم ڕووبەڕووی هەمان 
مەسەلەو کێشە لەگەڵ خێزانەکەی خۆمدا ببمەوە، 
مۆدێلێکم  نموونەو  هیچ  بکەم،  چی  نەمدەزانی 
نەبوو چاوی لێ بکەم. لە بری ئەوەی نموونەیەک 
بدۆزمەوە »یان خۆم لە خودی خۆمەوە دایبهێنم 
»دەچوم هەموو ترس و سەرلێشێواییەکانی خۆمم 
بە مناڵەکانم دەرشت، بەمجۆرە وام لێهات بەهەمان 
دایك  کە  بکەم  مناڵەکانمدا  لەگەڵ  رەفتار  شێوە 
زۆر  هەرچەندە  دەیانکرد،  مندا  لەگەڵ  باوکم  و 

زۆریشم پێ ناخۆش بوو.

دووەم 
»تێروانینی دووەم کە بەدەستم هێنا ئەوە بوو 
هەڵسوکەوتی  رێی  لە  دەمەوێت  من  تێگەیشتم  کە 
بهێنم.  بەدەست  کۆمەڵ  ئافەرینی  مناڵەکانمەوە 
رەفتاری  لەبەر  بوێم  خۆشیان  خەڵك  دەمویست 
بری  لە  کە  دەترسام  هەمیشە  مناڵەکانم،  باشی 
مناڵەکانم  رەفتاری   ، ئافەرینە  ئەو  بەدەستهێنانی 
بە  متمانە  نەبوونی  بەهۆی  بکەن،  رووزەردم 
مناڵەکانم ، ناچار بووم پەنا ببەمە جۆرە هەڵسان 
وردە  بەاڵم  دەمەوێت،.  خۆم  کە  ودانیشتنێك 
زۆرەی  ئارەزووە  ئەم  دەرکەوت  بۆم  وردە 
ئەوەی  مایەی  دەبێتە  وئافەرین  سوپاس  بۆ  من 
نەگرنە  بەرپرسیاریەتی  و  گەشەنەکەن  مناڵەکانم 
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ئەو  هەر  لەراستیدا  من  کردەوەکانی  ئەستۆ، 
: رەفتاری  لێی دەترسام  ئەنجامەی دەخوڵقاند کە 

نا بەرپرسانەیە.
من  تێبگەم  کە  یامەتیاندام  تێڕوانینە  دوو  ئەم 
گیروگرفتەکانی  بەسەر  هەوڵمداووە  ڕاستیدا  لە 
خۆمدا زاڵ ببم، نەك هەوڵی دۆزینەوەی چارەسەر 
بگۆڕێت.  بکەیت  لەبەرامبەرەکەت  وا  ئەوەی  و 
مناڵییە بەدبەخت و سەرلێشێواوەکەم هانی دەدام 
نەرێنی بم، بەاڵم زۆری لێ نە دەکردم. دەمتوانی 
کاردانەوەیەکی دیکە هەڵبژێرم. شتێکی بێ سوود بۆ 
ئۆباڵی بارودۆخە پڕ ناسۆرەکەم بخەمە ئەستۆی 

باوك و دایکم. 
کارێکی زۆر زەحمەت بوو لە بەردەمی خۆمدا، 
خۆم ددان بەمەدا بنێم، دەبوایە بچم بە گژ فیز و 
عیزەتی نەفسی کۆکراوەی چەندین ساڵەم ، بەاڵم کە 
وردە وردە حەبە تاڵەکەم قوتدا، هەستێکی دڵڕفێنی 
کۆنتڕۆڵی  هێشتا  کرد  هەستم  دۆزیەوە.  ئازادییم 
خۆمم لەدەست نەداوە و دەتوانم بەرێگەی چاکتر 
خۆم  کورتیەکەی  بە  بدەم.  هەڵبژاردن  بڕیاری 

بەرپرسیاری خۆم بوم.
و  خراپ  هەڵوێستێکی  دەکەومە  کە  ئێستا 
تواناو  رادەگرم.  خۆ  رادەوەستم  کەرەوە  نائومێد 
مەیڵ و ئارەزوەکانم دەخەمڵێنم. بەراوردیان دەکەم 
بە تێروانینەکانم.خۆم بەدوور دەگرم لەوەی قسەی 
بسڕمەوە.  بەرامبەرەکەم  یاخود  بکەم  ناخۆش 
کۆنترۆڵ  دەگەڕێم خۆم  ئەوەدا  بەدوای  بەردەوام 

بکەم و گۆشەنیگایەکم هەبێت.
من  بەردەوامن،  ملمالنێکان  ئەوەی  لەبەر  جا 

زۆرجاردەچمەوە ناو خەڵوەتگاکەی ناخی خۆم تا 
ببەمەوە  تایبەتەکانی خۆم  ببم خۆم جەنگە  ناچار 
توانی  ژنە  ئەم  بکەمەوە.  راست  پاڵنەرەکانیشم  و 
دوگمەی راگرتن دروست بکات، یاخود بۆشاییەك 
نێوان رووداوەکە و کاردانەوەکەیدا  لە  بخوڵقێنێت 
توانی  ژنەکە  بۆشاییدا  لە  روداوەکە،  بەرامبەر 

کردەوەی هەبێت نەك کاردانەوە، چۆن؟
تێبینی بکە بزانە چۆن توانی بگەڕێتە دواوە و 
ئاگاداری  بێت  لێ  وای  و  خۆی  بڕوانیتە  لەوێوە 
نێعمەتەکەی  یەکەمین  ئەمە  بێت.  خۆی  رەفتاری 
ئێمەی  ئاگاداربون(،  خۆ  )لە  ئاگایی  خۆ  مرۆڤە، 
خۆمان  ژیانی  لە  دوور  دەتوانین  مرۆڤ 
دەتوانین  تەنانەت  بکەین.  وتەماشای  ڕاوەستین 
پاشان  بکەین،  بیروبۆچونەکانیشمان  تەماشای 
گۆڕانکاریی  و  وەردەین  تێ  دەستیان  دەتوانین 
دیکە  گیانلەبەرەکانی  بکەین،  تێدا  چاکسازییان  و 
ناتوانن شتی وابکەن، بەاڵم ئێمە دەتوانین.ئەم دایکە 
توانی و ئەمەش ڕێنمایی کرد بەرەو گۆشەنیگا و 

تێگەیشتنگەلێکی گرنگتر.
هێنا  بەکاری  خانمە  ئەو  کە  دووەم  نێعمەتی 
)ویژدان ( بوو، تێبینی بکە بزانە چۆن گۆێی خۆی 
– دەنگی ناوەوە یاخود هەستە ڕەوشتیەکەی – 
توانی لە قواڵیی ناخی خۆی تێ بگات و بزانێت 
کە ئەو شێوازەی مناڵەکانی پێ پەروەردە دەکرد 
شێوازێکی زیان بەخش بووە و خۆی و مناڵەکانی 
بەهەمان ئه و رێبازە دڵشکێنەدا دەبات کە  خۆی 
لە  یەکێکە  ویژدان  رۆیشتوە.  پیایدا  مناڵیی  بە 
هیچ  کە  مرۆڤ  دیکەی  هاوتاکانی  بێ  نێعمەتە 

تێگەیشتم من دەمەوێت لە رێی هەڵسوکەوتی 
مناڵەکانمەوە ئافەرینی کۆمەڵ بەدەست بهێنم. دەمویست 

خەڵك خۆشیان بوێم لەبەر رەفتاری باشی مناڵەکانم

;
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توانات  نەبەخشراوە.  پێی  دیکە  گیانلەبەرێکی 
دەربارەی  کە  هەڵبسەنگێنێت  شتانە  ئەو  دەداتێ 
بمانەوێت  دەکەیت.ئەگەر  تێبینیان  خۆت  ژیانی 
خۆمان بە کۆمپیوتەر بچوێنین، دەڵێین ئەم هەستە 
چی  ڕاستەو  چی  ئەوەی  دەربارەی  ڕەوشتییە 
بەاڵم  »هاردوێر«ەکەماندا،  لەناو  شتێکە  هەڵەیە 
لەبەرئەو هەموو »سۆفت وێر »ە کەلتووریانەی 
ئەم  ئێمە  ئەوەی  لەبەر  و  هەڵیاندەگرینەوە  کە 
و  دەکەین  فەرامۆش  هۆش  تایبەتەی  نێعمەتە 
ئەوا  دەهێنین،  بەکاری  خراپ  و  نازانین  نرخی 
بە ئاسانی پەیوەندییەکانمان بەم بنەما ڕەوشتییە 
ناخماندایە.  لە  کە  دەپچڕێت  سروشتییەوە 
ناداتێ  ڕەوشتیمان  هەستێکی  هەر  تەنیا  هۆش 
ویژدان  پێدەبەخشێت،  ڕەوشتیمان  بەڵکوهێزێکی 
ئەو سەرچاوەی وزەیەیە کە ڕێکمان دەخات و 
و  ناسک  هەرە  پرنسیپە  لەگەڵ  دەمانگونجێنیت 
هەر  سروشتماندا.  ئاستی  بەرزترین  قوڵەکانی 
شێوەیەک  بە  جیهان  مەزنەکەی  ئایینە  شەش 
بیرۆکە  ئەم  جیا  جیا  زمانی  بە  و  شێوەکان  لە 

بنەڕەتییە فێری مرۆڤ دەکەن.

سێیه م
سێیەمین نێعمەت کە ئەم خانمە بەکاری هێنا 
توانای  لە  بریتییە  ئەمە  »خەیاڵ«،  لە  بریتییە 
جیاواز  بەتەواوی  کە  شتێکەوە  بە  خەوبینین 
توانی  ئەو  رابردووی.  ئەزموونەکانی  لە  بێت 
یاخود  خۆی  بەرچاوی  بهێنێتە  کاردانەوەیەک 
لە  و  بێت  چاکتر  زۆر  کە  ببینێت  پێوە  خەونی 
هەردوو مەودای کورت خایەن و درێژخایەنیشدا 
کار بکات. خانمەکە کاتێك ئەم توانایەی ناسییەوە 
کە وتی: »کۆنترۆڵم لەدەست نەداوە، من دەتوانم 
بەرئەوەی  لە  هەڵبژێرم«،  باشتر  رێگەیەکی 
تاقی  ئارەزوەکانی  توانی  خود-ئاگاییشی هەبوو 
بکاتەوە و بەراوردیان بکات بە دەر ئەنجامەکانی 

ئەو ڕێگا باشترە.

چواره م
له   بریتییە  چییە؟  نێعمەت  چوارەمین  ئەی 
وکارکردنە،  بڕیاردان  هێزی  سەربەخۆ.  ویستی 
چووە  تاقەتم  چی:  دەڵێت  بگرە،  خۆی  لە  گوێ 
خەبات  بەردەوام  هەراوبەزم.  ناخۆش  قسەی  لە 
کۆنترۆڵ  و  خۆم   تێڕوانینی  خاوەن  ببمە  دەکەم 
لە دەست نەدەم، مادام ملمالنێش هەر بەردەوامە، 
رابگەیەنم  بونم  پابەند  زوو  زوو  پێویستە  کەواتە 
روون  پاڵنەرەکانم  مەبەستمە  کە  بدەم  نیشانی  و 

وئاشکرا دەربکەون و جەنگەکە ببەمەوە.
و  مەزنەکەی  مەبەستە  لە  بدە  سەرنج  تەنیا 
لەو ویستە بەهێزەی کە دەری دەخات، ئەو دژی 
دژی  تەنانەت  دەکات،  مەڵە  روبارەکە  ڕەوتی 
گرتوە  دەستی  خۆی  ناخی  قوڵەکانی  ئارەزووە 
دەوێت،  خۆشی  لێیەو  حەزی  خۆیەوە،  بەژیانی 
ئەمە  بێگومان  بهێنێتەدی.  خەونەکانی  دەیەوێت 
بەختەوەری  پوختەی  بەاڵم  سەختە،  کارێکی 
کە  شتەی  ئەو  خستنی  وەال  ئەمەیە:  راستەقینە 
ئێستا دەمانەوێت لە پێناوی ئەوشتەی کە لە کۆتایدا 
بخاتە  بەهێز  شتی  توانی  خانمە  ئەم  دەمانەوێت، 
الوە. توانی ئارەزووی گەڕانەوە بۆ ڕابردوو بخاتە 
الوە، توانی ئارەزوی ئەوە بخاتە الوە کە بڕوبیانو 
بۆ خۆی بدۆزێتەوە و ئارەزوەکانی تێربکات، بەاڵم 
حیکمەتی  لەپێناوی  الوە  خستە  هەموو  ئەمانەی 
بۆیان  وخەیاڵ  خود-ئاگایی  و  ویژدان  کە  ئەوەدا 
مەبەستێتی  کۆتاییدا  لە  ئەوەی  کە  سەڵماندبوو 
لە  بەهێزترە  و  مەزنتر  زۆر  شتێکی  بیهێنێتەدی 
تێرکردنە  ئارەزووی  چاو  لە  خێزانەکەدا  رۆحی 

کورتخایەنەکەی خودەکەی جارانیدا.
ئەم چوار نێعمەتە –خۆئاگایی، ویژدان، خەیالی 
ئەو  نیشتەجێی  سەربەخۆ،  ویستی  و  خوڵقێنەر 
نێوان  لە  هەمانە  مرۆڤ  ئێمەی  کە  بۆشاییەن 

رووداوەکە و کاردانەوەکەی ئێمەدا بەرامبەری.
کارلێکەر   نێوان  لە  نیە  بۆشاییەی  ئەو  ئاژەاڵن 
بەرهەمی  بەتەواوی  ئاژەڵ  کاردانەوەدا.  و 
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ڕاهێنانەکانە.گیانلەبەران  و   غەریزە سروشتییەکان 
نیمانن.  ئێمە  کە  هەیە  وایان  نێعمەتی  هەرچەندە 
مانەوەو  پێناوی  لە  تەنیا  ئەوان  ژیانی  بەاڵم 

وەچەخستنەوەدایە.
بەاڵم بەهۆی ئەو بۆشاییەوە کە ئێمەی مرۆڤ 
کە  وا  شتێکی  زیاترین،  شتێکی  خاوەنی  هەمانە، 
نییە. ئەو شتەش هێزی ژیانە،  کۆتایی وسنووری 
هەمیشە  دەنێت  پێوە  پاڵمان  کە  ئارەزووەیە  ئەو 
بکە  »گەشە  لەراستیدا  بین.  گونجاو  و  شایستە 
هەموو  بۆ  رەوشتییە  بمرە«دەستوورێکی  یان 

زیندەوەران.
دوگمەی  چۆن  فێربووە  کە  ژنە  ئەم  ئێستا 
ڕاگرتنی خۆی دروست بکات و بەکاری  بهێنێت، 
دەبێتە  دەستپێشخەر،هه روەها  کەسێکی  دەبێتە 
واتە  خێزانەکەیدا،  وەرچەرخێنلە  کەسێکی 
بۆ  نەوەیەکەوە  لە  ئارەزووەکان  گواستنەوەی 
نەوەیەکی دیکە دەوەستێت. دیارە ئەمەش کارێکی 
ئاسان و بێ ئازار نییە. ئارەزووەکان کە پشتاوپشت 
لە باووباپیرانتەوە بۆت ماونەتەوە، ڕه تکردنەوەو و 
ڕاگرتنیان کارێکی ئاسان نییە، وەکو خامۆشکردنی 

ئاگرێکی چەندین ساڵە وایە.
بوو  گەورە  ئاگرێکی  خانمە  ئەم  نموونەکەی 
هەموو  لە  و  خێزانەکە  کەلتووری  زەرعاتی  لە 
رۆحە  ئەم  گیرۆدەی  کە  بەربوو  ئەوکەسانەش 

شەڕانی و تۆڵە ئەستێنەن.
باش  کارێکی  چی  ژنە  ئەم  ئەزانیت  ئایا 
چ  ئاراوە،  دەهێنێتەوە  گۆڕانکارییەك  چ  ؟  دەکات 

سەرمەشقێکمان  و  دەکات  پێشکەش  نموونەیەک 
نیشان دەدات؟ ئەم خانمە بە هێمنی و لێزانانە و پلە 
بەپلە گۆڕانکارییەکی گەورە لە کەلتووری خێزاندا 
ئەم  ئاراوە، سکرێپێکی نوێ دەنووسێت،  دەهێنێتە 

خانمە بۆتە کارایەک بۆ گۆران.
لەوجۆرەمان  کاری  توانای  هەموومان  ئێمەش 
راکێش  سەرنج  ئەوە  هێندەی  شتێک  هیچ  هەیە، 
و  دەسەاڵتپێدەر  سەلمێنەرو  و  وجوامێرانە 
نێعمەتە  چوار  ئەم  ئاگاداری  کە  نییە   بزوێنەرتر 
بەدەستهێنانی  بۆ  یەکدەگرن  پێکەوە  كه چۆن  بین 

گۆرانکاری بنەڕەتی لە ئاست تاك و خێزاندا.
نێعمەتانەین. ئەم  خاوەنی  هەموومان  ئێمە 
ناکات  پێویست  وایە  مانای  و  ڕاستیەکە  ئەمەش 
کەس ببێت بەقوربانی، تەنانەت ئەگەر لە خێزانێکی 
دەتوانێ  هاتبێت،  شکستخواردوشەوە  و  گەندەڵ 
بپەڕێتەوە بۆ ناو کەلتوورو سۆزو خۆشەویستی، 
میهرەبانتر  بکەین  ئارەزوو  بەڵکو  ئەوە  هەر  نەك 
پێشەنگی  لە  رێزدارتربین  و  پشوودرێژتر  و 
نێعمەتە  چوار  ئەم  ژیانت،.چاندنی  نموونەکانی 
دەتوانن تۆوی ئارەزووەکانت بڕوێنێت ویارمەتیت 
ئەندامی  ئەو جۆرە  و  ئەو جۆرەکەس  ببیتە  بدات 

خێزانە کە بەڕاستی دەتەوێت. 

سه رچاوه
حەوت خوەکەی خێزانی پێشەنگ 

،هیوافاوەندەیشن ،  ل48-42
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رانانێك بۆ کتێبى
په یوه ندییه كانی نێوان دایباب و منداڵ
رێبه رێك بۆ په روه رده كردنی مندااڵن

كۆسره ت ساڵح ئه حمه د
توێژه ر و مامۆستا له  زانكۆی سه الحه ددین – هه ولێر
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ئینگلیزی  به زمانی  بنچینه دا  له   په رتووكه   ئه م 
به ناونیشانی:

)Parent – Child Relations:
 A Guide to Raising Children(  

لەالیەن هەر سێ بیرمەندى پەیمانگاى جیهانیی 
دکتۆر  تاڵیب،  هیشام  )دکتۆر  ئیسالمى  فیکرى 
عومەر  دکتۆر  و  سولەیمان  ئەبو  عەبدولحەمید 
تاڵیب( نوسراوە، یەکەم گەڕى چاپى لە ناوەڕاستى 
جیهانى  پەیمانگاى  الیەن  لە   2013 ئابى  مانگى 
 528 پەرتووکێکى  دووتوێى  لە  ئیسالمى  فیکرى 

الپەرەیی چاپ و باڵوکراوەتەوە.
محیەدین،  لەتیف  )د.بێخاڵ  لەالیەن  کتێبە  ئەم 
لە  محەمەد(  عەلى  ئازاد  و  حەسەن  مەحمود  زانا 
نێوان  )په یوه ندییه كانی  ناونیشانى  بە  ئینگلیزییەوە 
په روه رده كردنی  بۆ  رێبه رێك  منداڵ:  و  دایباب 
کوردى  شیرینى  زمانى  سەر  بۆ  مندااڵن( 
ى   50 ژمارە  بەرهەمى  وەک  وەرگێردراوە، 
سەنتەرى زەهاوى بۆ لێکۆڵینەوەى فیکریی لە ساڵى 
2017 یەکەم گەڕى چاپى بە ئەنجام گەیشتووە و لە 
کوردستان باڵوکراوەتەوە. لە سلێمانى لە هەردوو 
لە  هەولێر  لە  هەروەها  ڕێنوێن،  و  سارا  ناوەندى 

نوسینگەى تەفسیر دەستدەکەوێت.
کتێبە،  ئەم  ناوەڕۆکى  پێکهاتەى  بە  سەبارەت 
بە پوختى جگە لە چەند پێشەکییەک و ناساندنێک 
پاشەکى  هەروەها  وەرگێڕەکانى،  و  نوسەران  بە 
بەندى   23 لە  پاشکۆیەک،  و  دەرەنجام  و 
لە  بەندانە  لەم  یەکێک  هەر  پێکهاتووە،  سەرەکى 
هەوڵى  سەرجەمیان  کە  پێکدێن،  بڕگەیەک  چەند 
بۆ  کارا  وردى  رێبەرییەکى  پێشکەشکردنى 
کە  دەکەن،  پێشکەش  موسوڵمان  تاکى  و  خێزان 
رؤڵەیەکى  دەتوانن  باوک  و  دایک  رێگەیەوە  لە 
نموونەیی کارا پێشکەش بە کۆمەڵگە و مرۆڤایەتى 
ئاوەدانکارى  و  بنیاتنان  رۆڵى  رۆڵەیەک  بکەن، 
برى  لە  بگێڕێت،  مرۆڤسازى  و  خودسازى  و 
وێرانکارى و نانەوەى ئاشوب و پشێوى. ئەمەش 

وەک هەوڵێک لەو هەزاران هەوڵە پەروەردەییەى 
پێشکەشى  پەروەردە  بوارى  پسپۆرانى  کە 
ئاریشە  و  ئاڵنگارى  روبەڕووبونەوەى  بۆ  دەکەن 
و  پەروەردە  کەرتى  بە  تایبەت  سەردەمییەکانى 
پێشەنگ  بە  کتێبە  ئەم  منداڵ. دەکرێت  پێگەیاندنى 
نووسەرەکانى  کە  بوارەکەى،  لە  هەژماربکرێت 
ئەزموونى  زانستى  جۆرى  هەردوو  توانیوویانە 
مرۆیی هاوچەرخ و رێنماییەکانى سروشى خودایی 
هەڵقواڵو لە قورئان بکەن بە وێناندنێکى گشتى و 
ورد بۆ پەروەردەکردنى منداڵ و وەک رێبەرێکى 
و  خێزان  پێشکەشى  شاکارئاسا  پەروەردەیی 

کۆمەڵگەى موسوڵمان و جیهان بەگشتى بکەن.
بەش  لە سێ  گشتییەکەى  شێوە  لە  کتێبە  ئەم 
پێکهاتووە، بەشى یەکەم پەیوەندیدارە بە دانانى بناغە 
منداڵ،  پەروەردەکردنى  بۆ  تۆکمە  بنچینەییەکى  و 
ئەم پرسەش لە میانەى حەوت بەند خراوەتە روو. 
هەروەها بەشى دووەم تایبەت کراوە بە چۆنییەتى 
گەشەکردنى منداڵ لە الیەنەکانى جەستەیی، عەقڵى،  
لە  ئەمەش  مەعریفى،  و  کۆمەاڵیەتى  دەروونى، 
روونکراوەتەوە.  سەرەکى  بەندى  شەش  میانەى 
بەشى سێیەم بریتییە لە شیکارکردنى پڕەنسیپ و 
بونیادنانى  بە  پەیوەست  پەیوەندیدارەکانى  بابەتە 
میانەى  لە  ئەمەش  منداڵ،  کەسایەتى  و  کەسێتى 
کراوە.  تاوتوێ  پەرتووکەکە  کۆتایی  بەندى  دە 
بەشانەى  سێ  لەم  هەریەک  لەسەر  پوختى  بە 
بە  سەبارەت  کورتەیەک  و  دەوەستین  خوارەوە 

ناوەڕۆکەکەیان دەخەینە روو.

بەشى یەکەم: پەروەردەکردنى دانانى بناغە
وەک ئاماژەمان پێکرد ئەم بەشە لە حەوت بەند 
پێکهاتووە. یەکەمیان تایبەتکراوە بە وەاڵمدانەوەى 
بریتییە  کە  بنەڕەتى  و  جەوهەرى  پرسیارێکى 
دەست  چۆن   و  چیە  باش  پەروەردەکردنى  لە: 
پێبکەین؟ ئینجا لە میانەى وەاڵمدانەى ئەم پرسیارە 
گەشەکردنى  قۆناغەکانى  سەر  خراوەتە  تیشک 
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پەروەردەکردن  جۆراوجۆرەکانى  شێوازە  منداڵ، 
و رێگاکانى، چۆن پێشبینى پەروەردەکردنى منداڵ 
دەکرێت، کورتەیەک سەبارەت بە ئەرکى بەخێوکردن 
و پەروەردەکردن، چۆن و بە چ رێگایەک زانیاریی 
دروست و تەندروست تایبەت بە پەروەردەکردنى 
پەروەردەیی  باسەکانى  دەستبخەین؟،  رۆڵەکانمان 
نیزامى و خوێندنى پەروەردە لە قۆناغى ئامادەیی و 
بنەماکانى رێبەرى بەریتانی پەروەردەیی لە قۆناغى 

ئامادەیی پەیکەرى ئەم بەندە پێکدێنن.
بەندى دووەم: یەکەى خێزان: بۆچى گرنگە و 
ئەرکى چیە؟ نووسەران هەوڵیانداوە وەاڵمى ئەو 
یەک  هەر  بدەنەوە،  بڕگەیەک  چەند  لە  پرسیارە 
دایبابێتى،  قۆناغى  بۆ  گواستنەوە  بڕگەکانى:  لە 
پێکهێنانى  بە  پەیوەست  ئامارەکانى  لە  رامانێک 
خێزانى  قەبارەى  منداڵ،  و  جیابونەوە  و  خێزان 
هاوچەرخ لە ئەمریکا، دایبابى سەڵت و رێنماییکردن 
بۆ جێبەجێکردنى چەند بنەماییەکى پەروەردەیی 
هەر  کاریگەرییەکانى  قۆناغەدا،  لەم  پێویست 
یەک لە دایباب لە سەر منداڵ و گەڕان بە دواى 
دەتوانێت  بەتەنیا  باوک  یان  دایک  ئایا  وەاڵمى: 
جێى ئەوەى تریش بگرێتەوە؟، گرنگى خێزان لە 
نەرێنییەکانى جیابونەوە  کاریگەرییە  ئیسالمدا و 
پێکهێنان  ئامانجەکانى  و هەڵوەشانەوەى خێزان، 
قورئانەوە،  روانگەى  لە  خێزان  بە  گرنگیدان  و 
پەروەردەیی باش و تۆکمە و پڕەنسیپ و بنەما 
موسوڵمان،  خێزانى  هەڵەکانى  سەرەکییەکانى، 
چۆنییەتى رێنماییکردنى منداڵ بۆ پەیوەستبوون 
و  کۆمەاڵیەتى  و  مرۆیی  بااڵ  بەها  فێربوونى  و 
پەروەردەیی  لە  رامانێک  ژیارییەکان،  و  ئاینیی 
خۆرئاوا بەتایبەت ئەمریکا و بەریتانیا و چەمکە 
پەروەردەیی  لە هزرى  ونبووەکان  پەروەردەییە 
بۆ  دەکات  تایبەت  بڕگە  کۆتا  رۆژئاوادا، 
وێچواندنێکى جوانى هاوسەر و مندأاڵن بە باخ و 
ناوى دەنێت: مۆدێلى کشتوکاڵیانەى  باخەوان و 
دایباب وەک  و  منداڵەکان وەک رووەک  خێزان: 

باخەوان، بەمەش کۆتایی بە باسە سەرەکییەکانى 
ئەم بەندە دەهێنێت.

ئامانجى  باش:  پەروەردەکردنى  بەندى سێیەم: 
راست و دروست.

ئەگەرچى  چەشنە  لەم  پرسێکى  رونکردنەوەى 
سەرەتاییەکان  پرسە  بە  پەروەردە  بوارى  لە 
هەژماردەکرێت، بەاڵم هەمیشە وەک بەردى بناغەى 
رۆڵەیەکى  پێگەیاندنى  و  تەندروست  پەروەردەى 
دانانى  کتێبە  لەم  بۆیە  هەژماردەکرێت،  دروست 
وەک  دروست  و  راست  پەروەردەیی  ئامانجى 
بۆ  خێزان  پەروەردەیی  کردارى  هەنگاوى  یەکەم 
دەستنیشانکراوە،  باش  پەروەردەیەکى  بەدیهێنانى 
ئامانجەکانى  بە  تێڕوانینێک سەبارەت  دواتر چەند 
پەروەردەیی باش و دروست رێنوسکراون، دواتر 

بەچەند چاالکییەک کۆتایی بەم بەندە دێت.
بەندى چوارەم: گرنگترین ئامانج: بەخێوکردنى 

منداڵێک کە خواى خۆش بوێت.
سەر  خراوەتە  تیشک  چڕى  بە  بڕگەیەدا  لەم 
و  ژیرانە  پەروەردەی  پەروەردە،  جۆر  دوو 
شیکارى  میانەى  لە  هەڕەمەکى،  پەروەردەى 
لەسەر  پەروەردە  کرۆکى  دەستنیشانکردنى 
جۆرە  لە  باس  وەستاوە، سەرەتا  بڕگەیەک  چەند 
دواتر  دەکات،  هاوچەرخ  پەروەردەى  باوەکەى 
کەلتورى  لە  خۆویستى  رەهەندى  شیکارى 
دواکەوتنى  هۆکارەکانى  ئینجا  دەکات،  مرۆڤایەتى 
پەروەردە و گەڕانەوە بۆ دواوە، دواتر هەوڵدەدات 
بدات  هاوسەران  پیشانى  هاوسەنگ  رێگایەکى 
ژیر  تاکێکى  کە  پەروەردەیەک  گێڕانەوەى  بۆ 
فێکردنى  چۆنیەتى  سەر  لە  دواتر  بێنێت،  بەرهەم 
خواپەرستییەکان تایبەت خواناسى و خۆشویستنى 
قورئان و نوێژ و پێغەمبەرناسى و خۆشەویستى  
پەیامهێنى کۆتا و چۆنیەتى فێرکردنى هەڵسوکەوتى 
ژانەرە  فێرکردنى  بۆ  پلەبەندى  دانانى  و  دروست 
بۆ  و  گرنگترەوە  لە  بەشێوەیەک  پەروەردییەکان، 

گرنگ دەستپێبکەین، تاوتوێکراون.
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ئاستەنگ  رووبەرووبوونەوەى  پێنجەم:  بەندى 
و الوازییە گشتییەکان

پەروەردە چ وەک پیشە چ وەک ئەرکى دایباب 
کەلێن،  و  ئاڵنگارى  و  ئاستەنگ  لە  نییە  خاڵى 
و  دەستنیشانکردن  بۆ  کراوە  تایبەت  بەندە  ئەم 
ئاستەنگە  سەرەتا  پرسانە،  ئەم  چارەسەرکردنى 
لە  بریتیین  کە  دەکات  دەستنیشان  سەرەکییەکان 
پەروەردەیی  کردارى  لە  دایباب  کەمئەزموونى 
کردارە  درێژخایەنى  و  رەقى  و  گوشارەکان  و 
پەروەردەکردنى  سەر  لە  دواتر  پەروەردەییەکان. 
هەمەالیەنە دەوەستێت، لە کۆتاییدا شیکارى چەند 

پرسێکى پەروەردەیی لە روانگەی ئینجیل دەکات.
و  الوازى  و  هەڵە  بۆچوونى  شەشەم:  بەندى 
دوورکەوتنەوە  چۆنێتى  بۆ  گشتییەکان  ئەفسانە 

لێیان.
لە دەستپێکدا باس لە چۆنییەتى رووبەرووبوونەوەى 
دواتر  دەکات،  گشتییەکان  الوازییە  و  هەڵە  چەمکە 
دایبابێتى  بەرپرسیارییەتى  راستکردنەوەى  چۆنیەتى 
شیکاردەکات، ئینجا چەند ئەفسانەیەکى پەروەردەیی 
بۆ  رێگایەک  چەند  و  رووندەکاتەوە  دایبابێتى  و 

چۆنییەتى رووبەرووبوونەوەیان خراوەتەڕوو. 
بەندى حەوتەم: کاتێک شتەکان هەڵە دەبن.

لەم بەندەدا باس لە چۆنییەتى کۆنترۆڵکردنى 
راستکردنەوەیان  و  منداڵ  هەڵەکانى  خووە 
لە  نوێ  نەوەى  خووانەى  ئەو  تایبەت  دەکات، 
گیرۆدە  بەدەستیانەوە  هاوچەرخەکان  کۆمەڵگە 
هاربوون  تووڕەبوون،  یاخیبوون،  وەک  بووە 
چۆنییەتى  لەسەر  دواتر  شێتانە.  سەرکەشى  و 
منداڵ  تۆقاندنى  و  ترس  رووبەڕووبوونەوەى 
گەڵ  لە  مامەڵەکردن  چۆنیەتى  دەوەستێت، 
تەوەرێکى  هەرزەییەکانیان  ئاکارە  و  هەرزەکار 
لەسەر  لەکۆتاییدا  پێکدەهێنێت.  بەندە  ئەم  ترى 
دەروازەى  کە  دەوەستێت  بنەمایەک  چەند 
و  ئەرێنى  رایەڵەى  و  پەیوەندى  دروستکردنى 

باشن.

بەشى دووەم: گەشەکردنى منداڵ 
ئەم بەشە لە شەش بەندى سەرەکى پێکدێت.

بونیادنانى  بۆ  کراوە  تایبەت  هەشتەم  بەندى   
گەشەکردن  قۆناغەکانى  سەرەتا  منداڵ.  کەسێتى 
دەروونزانى  پرسى  دواتر  شیکراونەتەوە، 
گەشەى  قۆناغەکانى  و  گرتووە  جێگەى  میللى 
قورئان  دیدگاى  لە  پیرى  تا  منداڵییەوە  لە  مرۆڤ 
بەندە  ئەم  کۆباسەکانى  لەدرێژەى  شیکراونەتەوە. 
باس لە چۆنیەتى رەخنە و راستکردنەوەى هەڵەکان 
بە  زۆر  و  هەرزەکار  چینى  الى  بەتایبەت  کراوە 
بڕگە  دوو  لە  کۆتاییدا  لە  هەژمارکراوە،  هەستیار 
بونیادنانى  تەواوکارى  پرسێکى  چەند  لە  باس 
بە  دان  بایەخ  یەکەمیان  دەکات،  منداڵ  کەسێتى 
و  دووەم  زمانى  فێربوونى  دووەمیان  و  کەسێتى 
کاریگەرییەکانى لەسەر فراوانبوونى ئاسۆ هزرى و 

مەعریفییەکانى منداڵ.
پەروەردەکردنى  رێگاکانى  نۆیەم:  بەندى 

تەندروست
پەروەردەکردنى  بەالیەنى  بایەخ  بەندە  لەم 
تەندروستانەى منداڵ دراوە، وەک: پاک و تەمیزى، 
خۆراکى دروست و تەندروست، گرنگیدان بە وەرزش 
خراوەتە  تیشک  بەندە  ئەم  پێشەکی  لە  خەو.  و 
لەپێشینە  خاڵى  بە  و  تەندروستى  گرنگى  سەر 
هەژمارکراوە و وتەى: )تەندروستى لە پێش هەموو 
شتێکە( وەک سەرە بڕگە دانراوە، دواتر پرسەکانى 
قژ  پاکوخاوێنى،  کوتان،  سکپڕى،  بە  پەیوەست 
خواردن،  نەریتەکانى  زۆرخۆریی،  نینۆک،  و 
نموونەیەکى خۆراکى رۆژانە، وەرزشى جەستەیی، 
خراپەکانى  کاریگەرییە  خەوزران،  و  خەو  پێاڵو، 
ماددە هۆشبەرەکان. دواتر پرسى پەیوەندى خێزانى 
وەک  ئایین  کۆتاییدا  لە  خراوەتەڕوو،  تەندروست 
نەوەیەکى  پێگەیاندنى  دەروازەى  و  خۆپاراستن 

دروست و تەندروست وێناکراوە.
بەندى دەیەم: شیردانى سروشتى

شیردانى  بە  کراوە  تایبەت  بەندە  ئەم 
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و  کۆرپەلە  خواردنى  یەکەم  وەک  سروشتى 
لە  شیردانە  جۆرە  ئەم  گرنگى  پرسى  منداڵ. 
روانگەى  هەردوو  لە  سوودەکانى  و  قورئاندا 
دواتر  رونکراونەتەوە،  دەروونى  و  پزیشکى 
کراوە،  ئەمریکا  لە  شیردان  و  کار  لە  باس 
قوتوو  شیرى  نەرێنییەکانى  کاریگەرییە  ئینجا 
و  نەخۆشى  بۆ  هۆکاربوونى  و  منداڵ  لەسەر 
شیردانى  ماوەى  خراوەتەڕوو،  گەشەنکردن 
دایکى  بۆ  پێشنیازێک  چەند  و  سروشتى 
شیردەر بەشێکى ترى ئەم بەندەن، لە کۆتاییدا 
خشتەیەکى خۆراکى بەسوود بۆ دایکى شیردەر 
و  بەهێز  جەستەى  هەروەک  پێشنیازکراوە، 
و  بەرهەمهێنان  کارگەى  وەک  بەهێز  نەوەى 

ئومەتسازى بەهێز وێناکراون.
بەندى یانزەیەم: گرنگى بەکارهێنانى مێشکى منداڵ

مێشکى  بەکارهێنانى  چۆنییەتى  و  گرنگى 
تەوەرى  هزرى  الیەنى  گەشەکردنى  و  منداڵ 
گەشەکردنى  چۆنیەتى  بەندەیە.  ئەم  سەرەکى 
مێشک،  تۆڕەکانى  و  هەستەدەمار  شانەکانى 
میوزیک،  کاریگەرییەکانى  دەنگ،  دیدگە، 
سۆز،  و  هەست  ئاراستەکردنى  و  رێکخستن 
فشارى دەروونى و مێشکى و کاریگەرى لەسەر 
جواڵندنى شەپۆلە سۆزدارییەکانى مێشک، جوڵە، 
سوودەکانى فێربوونى وشەسازى و لەبەرکردن 
دەگۆڕێت؟،  مێشک  چۆن  منداڵیدا،  تەمەنى  لە 
منداڵ،  لەگەڵ  ئەرێنینانە  قسەکردنى  پێویستى 
لە  مامەڵەکردن  چۆنیەتى  و  مێشک  جۆرەکانى 
و  میوزیکى  مێشکى  لۆژیکى،  مێشکى  گەڵیان: 
مێشکى زمانى، پرسى ئیسالم و میوزیک، ئیسالم 
پرۆگرامە  لەسەر  قسەیەک  چەند  پەیکەر،  و 
پەروەردەییەکانى مندااڵن بەر لە چوونە قوتابخانە 
لە ئەمریکا، گرنگترین تەوەرى باسکراوى ناو ئەم 
بەندەن. لە کۆتاییدا شیکار و وەاڵمى ئەم پرسیارە 
دەخاتەڕوو: ئایا سەرکەوتنى مرۆڤایەتى لە پێش 

تەمەنى پێنج ساڵى دیاریکراوە؟!.

بەندى دوانزەیەم: جیاوازییەکانى پەروەردەکردنى 
کوڕ و کچ

کوڕ  جیاوازەکانى  خاڵە  لەسەر  بەندە  لەم 
و  ئاراستەکردن  لە  کاریگەرییەکانیان  و  کچ  و 
پەروەردەدا خراوەتەڕوو. لۆژیکى کوڕ و هەست و 
سۆزى کچ، چۆن ئاراستەیەکى دروست دەکرێن؟، 
هەستەکان،  ئیدارەدانى  سۆزدارى،  پەیوەستى 
زمانى  کۆمەاڵیەتییەکان،  پاییە  و  پلە  کاریگەرى 
جیاوازى  روخسار،  دەربڕینەکانى  و  جەستە 
مێ،  و  نێر  رەگەزى  هەردوو  شێوازى  و  کلتوور 
حیکمەتى ئەم جیاوازیانەى نێوان دوو رەگەزەکە، 
رەگەزییەکان  جیاوازییە  و  دابەشبوون  کەى 
ژنانى،  پیاوانى  و  کوڕانى  ژنانى  دەستپێدەکەن؟، 
ناهاوسەنگى پەروەردە لە پەروەردەکردنى هەردوو 
رەگەزەکە و هۆکار و چارەسەرەکەى، گرنگى رۆڵ 
منداڵ،  پەروەردەکردنى  لە  باوک  کاریگەرى  و 
کوڕ  پێویستییەکانى  جیاوازى  لەنێوان  بەراوردێک 
و کچ هەر لە سەرەتای منداڵییەوە و رەهەندەکانى، 
قوتابخانە،  لە  کچ  و  کوڕ  جیاکردنەوەى  پرسى 
پەروەردەکردنى منداڵ بەپێى پرەنسیپ و بنەماکانى 
لە  شیکارکراون،  بەندە  لەم  ئەمانە  هەموو  شەرع 
جۆرى  باشترین  سەر  خراوەتە  تیشک  کۆتاییدا 
لەو پەروەردەیەیی هاورێک  پەروەردە کە بریتییە 
و تەریبە لە گەڵ شەرعى خودا، چەند قسەیەکیش 
لەسەر پەروەردەى ئەمریکا، چین، ئەڵمانیا و هیند 

دەکات و دواخاڵ لەسەر ئەم بەندەش دادەنێت.
بەندى سیانزەیەم: سێکس و رۆشنبیرى سێکسى
پەروەردەى سێکسى چییە؟ سێکس و بەهاکان 
پەروەردەى سێکسى  ئەمرۆدا،  و  دوێنێ  نێوان  لە 
الوەکى  یاخود  پێویستە  و  گرنگ  ئایا  بۆچى؟ 
سێکسى  رۆشنبیرى  لە  بابەتێک  چ  زیادەیە؟،  و 
مەترسیییەکانى  بکرێت؟،  منداڵ  فێرى  پێویستە 
بەدکارى سێکسى چین و چۆن بەرى لێبگیردرێت؟، 
سزا شەرعى و یاساییەکانى بەدکارى سێکسى چین 
کاریگەرییەکانى  چین؟،  پشتیان  رەهەندەکانى  و 
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چەند  کچ،  و  کوڕ  نێوان  دۆستایەتى  پەیوەندى 
و  مرۆڤ  و  سێکس  بە  پەیوەست  ترى  پرسێکى 
هەڵگرتنەوەى  لەباربردن،  منداڵ  وەک:  کۆمەڵگە 
پاکوخاوێنى،  و  سێکس  هاوڕەگەزبازى،  منداڵ، 
بۆ  ئیسالم  چارەسەرى  خۆگرتن،  و  هەرزەکارى 
پۆشاکى  حەیا،  و  شەرم  گرنگى  سێکس،  قەیرانى 
حوکمەکانى  خۆداپۆشین،  گرنگى  و  شەرعى 
سیستەمى  قەیرانەکانى  خەڵوەت،  و  تێکهەاڵوى 
بەرنامەى  پێشوەختە،  هاوسەرگیرى  و  پەروەردە 
سەرەکیترین  ئیسالمى  سێکسى  پەروەردەى 
بە  کۆتایی  بڕگەکانى  لە  بەندەن.  ئەم  باسەکانى 
لە  منداڵ  پاراستنى  دەخاتە سەر  تیشکێک  کورتى 
القەکردن و دورخستنەوەیان لە ئارەزوپەرستى و 
لەشفرۆشى، هەروەها چۆنیەتى پاراستنى منداڵ لە 
خراپ بەکارهێنانى سێکسى لەالیەن گەورەکانەوە.

بەشى سێیەم: بونیادنانى کەسێتى و کەسایەتى
سەرجەم بەندەکانى دواتر بۆ شیکارکردنى ئەم 
ئاساى  باڵەخانە  بونیادى  کە  تەرخانکراون،  بەشە 
مرۆڤ تەواو دەکات. سەرەتا لە بەندى چواردەیەم 
و  کەسێتى  روونکردنەوەى  سەر  دەخاتە  تیشک 
کەسایەتى وەک چەمک و مەفهوم و پێکهاتەکەیان. 
و  واتا  چ  کاراکتەر  و  چیە  کەسێتى  لە  مەبەست 
پێکهاتەیەکى هەیە، رەگئاژۆیی و قواڵیی کارەکتەر 
سەرجەم  گەشەدەکات؟.  چۆن  و  چیە  کەسێتى  و 
بەندەکانى دواتر، واتە لە پانزەیەمەوە بۆ بیست و 
سێیەم، تایبەتن بە توخم وژانەرەکانى دروستکردنى 

کەسێتى و کەسایەتى.
بەندى پانزەیەم: چاندنى ئازایەتى

مەفهومە  بە  ژیان،  لە  ئازایەتى  ئاشکرایە 
هەیە  بنەڕەتى  و  تایبەتى  پێگەیەکى  فراوانەکەى، 
پێگرتوو  و  تۆکمە  کەسێتییەکى  دروستکردنى  لە 
کەسێتى  یەکەمى  توخمى  وەک  بۆیە  دروست،  و 
ئەم  ناوەڕۆکى  لە  خراوەتەڕوو.  و  ناسێنراوە 
بنەما  لە  یەکە  هەر  سەر  خراوەتە  تیشک  بەندە 

هۆکارەکانى  ترس،  و  ئازایەتى  سەرەکییەکانى 
چۆنیەتى  و  مندااڵن  الى  ترس  زیادبوونى 
رووبەڕووبوونەوەى، بەراوردێک لەنێوان ئازایەتى 
و  لێکەوتە  و  هاوڕێ  کاریگەرى  هەڵسوکەوت،  و 
فشارەکانى هاوڕێیەتى، کاریگەرى دایباب لە سەر 
ڕواندن و پەرەپێدانى ئازایەتى و بنبڕکردنى ترس 

و بە کلتوورکردنى چاونەترسى و بوێرى.
بەندى شانزەیەم: فێرکردنى خۆشەویستى

و  خۆشەویستى  بە  وابەستەنەبێت  ئازایەتى 
دەکات،  دروست  کارەسات  بەزەیی  و  لێبوردەیی 
ملهوڕى  و  خۆبەزلزانى  بۆ  سەردەکێشێت  چونکە 
لەسەر  چڕى  بە  بەندە  لەم  بۆیە  ستەمکارى.  و 
چۆنییەتى چاندنى خۆشەویستى لە دەروون و ناخى 
لەسەر  بابەتەکە  چوارچێوەى  لە  وەستاوە،  منداڵ 
چۆنییەتى  خۆشەویستى،  بونیادنانى  چۆنییەتى 
چۆنییەتى  کینە،  و  رق  رووبەرووبوونەوەى 
متمانەبەخۆبوون،  و  خۆشەویستى  کۆکردنەوەى 
چۆن  میهرەبانى،  بە  برەودان  کردارییەکانى  رێگە 
هەستى خۆشەویستى الى منداڵ دروست دەکەیت، 
کۆتاییدا  لە  دەکەن،  تەواو  بەندە  ئەم  پێکهاتەى 
بەکۆتا  بەندە  ئەم  پرسیارە  ئەم  وەاڵمدانەوەى  بە 
منداڵەکانیان  دایباب  پێویستە  ئایا  دەگەیەنێت: 

هەندێ جار فێرى رق بکەن یاخود نا؟.
بەندى حەڤدەیەم: فێرکردنى راستگۆیی و متمانە
هەردوو پرسى راستگۆیی و متمانە وابەستەى 
لە  یەکێکیان  دەستچوونى  لە  هەمیشە  بۆیە  یەکن، 
دەستچوونى ئەوى تریشە، درۆ و متمانە هەرگیز 
بەیەکەوە کۆنابنەوە، بۆیە لەم بەندە جەخت لەسەر 
ئەوە کراوەتەوە کە پێویستە دایباب هەمیشە متمانە 
دڵنیابوونەوە،  دواى  بەاڵم  بکەن،  منداڵەکانیان  بە 
دایباب  کە  کردارى  زەمینەى  لە  تر،  واتایەکى  بە 
یان یەکێکیان پرسى شوێنى مانەوە لە رۆڵەکەیان 
دەپرسن لە کاتێکى دیاریکراو، پێویستە متمانە بە 
دەسەلمێت  بۆیان  کاتەى  ئەو  تا  بکەن،  قسەکەیان 
کە رۆڵەکەیان درۆى لەگەڵ کردون. دواتر لەسەر 
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بنەما گشتییەکانى راستگۆیی و دوستکردنى متمانە 
چۆنییەتى  خراوەتە سەر  تیشک  ئینجا  قسەکراوە، 
ئاوێتەکردنى کاراکتەر و کەسێتى لەگەڵ تێڕوانینن 
درۆکردنى  هۆکارەکانى  پاشان  گشتى،  دیدگاى  و 
درۆکردن  لەگەڵ  مامەڵەکردن  چۆنییەتى  و  منداڵ 
و رووبەڕووبوونەوەى باس کراوە، لە کۆتاییدا بە 
چۆنییەتى  لە  پێغەمبەرانە  شێوازى  شیکارکردنى 
بەم  کۆتایی  درۆ  بنڕکردنى  و  رووبەڕووبوونەوە 

بەندە هێناوە.
بەندى هەژدەیەم: فێرکردنى بەرپرسیاریەتى

کێشەى هەست نەکردن بە بەرپرسیارییەتى لە 
بەڵکو  نا  مندااڵن  نێوان  لە  تەنیا  جیهانى سەردەم، 
لە  تایبەت  توێژەکان  و  چین  سەرجەم  لەنێوان 
رۆژهەاڵت، نزیکبۆتەوە لە قەیران و بە دیاردەییەکى 
کە  هەژماردەکرێت،  قوڵ  دەروونى  و  کۆمەاڵیەتى 
ریشەیی  چارەسەرى  و  لێکۆڵینەوە  بە  پێویستى 
سەر  خراوەتە  تیشک  بەندەدا  لەم  بۆیە  هەیە. 
هەستکردن  بناغەکانى  بونیادنانى  چۆنییەتى 
خراوەتە  تیشک  هەروەک  بەرپرسیارییەتى،  بە 
دروستکردنى  لە  بەندى  قۆناغ  و  پلەبەندى  سەر 
پێشنیازێکى  چەند  دواتر  بەرپرسیارییەتى، 
قۆستنەوەى  بۆ  کراون  جوان  و  سەرنجڕاکێش 
لە  دواتر  بەرپرسیارییەتى،  فێرکردنى  بۆ  دەرفەت 
بەرپرسیارییەتیی  و  ماف  گرێدانى  پێکەوە  سەر 

دەوەستێت.
بەشى نۆزدەیەم: فێرکردنى سەربەخۆیی

بۆ  بەرچاو  بەشێوەیەکى  بەندە  ئەم 
فێرکردنى  چۆنییەتى  لە  دایباب  ئامۆژگاریکردنى 
لە  سەربەخۆبوون  تۆیی  چاندنى  و  سەربەخۆیی 
نموونەیەک  بە  تەرخانکراوە. سەرەتا  منداڵ  ناخى 
بە  تایبەت  کە  دەستپێدەکات  ئەمریکا  لەسەر 
تیشک  دواتر  سەربەخۆبوون.  بە  برەودان 
سەربەخۆبوون  دەستکەوتەکانى  سەر  خراوەتە 
دایباب  ئامۆژگارى  دواتر  تەمەنەکان،  بەگوێرەى 
کراوە کە لەرێگەى چەند کردەیەکى جیاواز هەلى 

سەربەخۆبوون بە منداڵى ساوا بدەن، دواتر قسە 
مندااڵنە  ئەو  چارەسەرکردنى  چۆنییەتى  لەسەر 
لە دایباب دوربکەونەوە. پاشان  ناوێرن  کراوە کە 
کاریگەرى شێوازى پەروەردەکردنى منداڵ لە نێوان 
هەر دوو جۆرى ئەرێنى و نەرێنى روونکراوەتەوە. 
لە بڕگەکانى کۆتایی ئەم بەندە چەندین ئامۆژگارى 
خراوەتە  تیشک  کەتیایاندا  پێشکەشکراون،  زێڕین 
کە  منداڵ  بە  رێگەدان  بوونى  پێویست  سەر 
هەروەها  بکات،  دەستنیشان  بژاردەکان  خۆى 
یارمەتیدان و دەستگرتنى منداڵ تا بتوانن لە رێگەى 
بڕیاردانەوە سەربەخۆبوونى خۆیان زیادبکەن. لە 
کۆتا بڕگەشدا هەنگاوەکانى دروستکردنى بڕیار و 

بڕیاردان خراونەتەڕوو.
بەشى بیستەم: هاندانى کارى داهێنەرانە

کارى  گشتییەکانى  چەمکە  رونکردنەوەى 
داهێنەرانە، مێژووى داهێنان، بەربەستەکانى بەردەم 
داهێنان الى منداڵ و رێگری لێکردنیان، تێڕوانینى 
نەرێنى و ساردکردنەوەى هەوڵى داهێنان و کارى 
کارى  بە  برەودان  رێگاکانى  منداڵ،  داهێنەرانەى 
داهێنەرانە، یارى داهێنەرانە و ئەنجامدانى چاالکى 
ئەزموونى  بە  منداڵ  ئاشناکردنى  بزوێن،  مێشک 
پەرەپێدانى  و  گەشەسەندن  چۆنیەتى  جۆراوجۆر، 
و  یارى  رێگەى  لە  منداڵ  الى  داهێنەرانە  هەستى 
نووسین و وێنەکێشان و بیرۆکەى جۆراوجۆر و 
چى  دەتوانن  دایباب  پرسیارى:  بە  دواتر  جیاواز. 
بکەن تا منداڵەکانیان داهێنەربن؟ کۆتایی بەم بەندە 

هێنراوە.
بەندى بیست و یەکەم:  باوەڕبەخۆبوون

دایبابەکان  رێنمایی  هەوڵدڕاوە  بەندە  لەم 
ناخ  لە  باوەڕبەخۆبوون  رۆحییەتى  کە  بکرێت 
لە  خۆیان  و  بچێنن  منداڵەکانیان  دەروونى  و 
تەنانەت  بپارێزن.  بەناز  منداڵى  پەروەردەکردنى 
چۆنییەتى  بە  کراوە  تایبەت  سەربەخۆ  بڕگەیەکى 
و  گر  گڕ  و  گرینۆک  منداڵى  چارەسەرکردنى 
رکەستوور، هەروەک لە بڕگەیەکى تر بەناونیشانى 
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نەکەین(  پەروەردە  بەناز  منداڵى  هەوڵبدەین  )با 
لە  زیاد  نازونوزى  چارەسەرکردنى  رێکارەکانى 
پێویستى منداڵ بە رێکارى دروست و شێوازێکى 

تەندروست خراونەتەڕوو.
هاوڕێی  هەڵبژاردنى  دووەم:  و  بیست  بەندى 

باش بۆ منداڵەکەت
کەسێتى  لەسەر  منداڵەکەمان  بمانەوێت  ئەگەر 
و کەسایەتییەکى تۆکمە پەروەردە بکەین پێویستە 
بە  پرسى  لە  بێت  بریتى  لەپێشینەمان  هەوڵى 
گۆشەگیرى  چونکە  منداڵ،  بوونى  کۆمەاڵیەتیی 
بەرهەمدێنێت.  الواز  کەسێتى  جار  زۆربەى 
و  گرتن  هاوڕێ  رێگەى  لە  کۆمەاڵیەتییبوون 
لەوێوە  ئیدى  دێت،  بەرهەم  کۆمەڵگە  تێکهەڵبوونى 
پرسى هەڵبژاردنى هاوڕێ دێتە بەرباس، بۆیە لەم 
پرسیارێکى جەوهەرى  رووبەڕووى  دایباب  بەندە 
کراونەتەوە هەروەک ڕێنمایش کراون بۆ گەیشتن 
بە وەاڵمێکى دروست، ئەویش: چى دەکەى ئەگەر 
منداڵەکەت هاوڕێیەکى هەڵبژارد کە دایباب بە دڵیان 
نەبوو؟، ئاشکرایە هاوڕێ کاریگەرى راستەوخۆى 
یەکێک  بە  منداڵ  گەر  بۆیە  هەیە،  هاوڕێ  لەسەر 
لە هاوڕێکانى سەرسام بوو و ئەم هاوڕێیەش بە 
دڵى دایباب نەبوو ئیدى چۆن چارەسەرى پرسەکە 
بەندە هەوڵى  لەو  بکرێت و بە چ رێگەیەک؟ ئەوە 
بەهەمان  دراوە.  پرسیارانە  ئەم  وەاڵمدانەوەى 
شێوە لە قۆناغى هەرزەکارى کە سەرسامییەکى لە 
رادەبەدەر لە نێوان هەرزەکاران هەیە، چۆن و بە 
چ ڕێگایەک دەکرێت هەرزەکار لە هاوڕێى خراپ و 
سەرکەشى دوربخرێتەوە؟ هەروەها دۆخى خراپى 
خێزان و کاریگەرییەکانى لەسەر منداڵ تەوەرێکى 

ترى ئەم بەندە پێکدێنن.
بەندى بیست و سێیەم: کاریگەرییە نەرێنییەکانى 

تەکنەلۆژیا
ئاڵنگارى  سەرەکیترین  وەک  تەکنەلۆژیا 
پێکهاتەکان  و  چین  سەرجەم  نێوان  لە  سەردەم 
سەیردەکرێت، وەک دوا وێستگەى ئەم کتابە ئەم 

نەرێنییەکانى  لێکەوتە  چارەسەرکردنى  بۆ  بەندە 
ئامێرە  بەکارهێنانى  بۆ  رێنماییکردن  تەکنەلۆژیا و 
تەکنەلۆژییەکان بە باشترین و پڕسوودترین شێوە 
تەرخانکراوە. رێژەیەکى بەرزى منداڵ لە کۆمەڵگە 
بەکارهێنانى  ئاڵودەى  و  خووگرتوو  جیاوازەکان 
ئامێرە تەکنەلۆژییەکانى وەک تەلەفزیۆن و مۆبایل 
ئەو  بەدیلى  چۆن  بوون،  کۆمپیوتەر  و  ئایپاد  و 
خراپ  لە  چۆن  بدۆزینەوە؟  منداڵ  بۆ  ئامێرانە 
بکەین؟  رزگاریان  ئامێرانە  ئەو  بەکارهێنانى 
بەکارهێنانى  زیانەکانى  لە  منداڵەکانمان  چۆن 
بپارێزین؟  ئەلیکترۆنییەکان  ئامێرە  و  ئینتەرنێت 
لەم بەندە بە چڕى تاوتوێی ئەم پرسانە کراوە و 
بۆ  دایبابەکان  بەردەستى  تەواو خراوەتە  رێنمایی 

چارەسەرکردنیان بە شێوازێکى دروست.

تایبەتمەندییەکانى ئەم کتێبە:
خاڵێک  چەند  دەکرێت  بابەتە  ئەم  کۆتایی  لە 
جیایی  کە  بنووسین  کتێبە  ئەم  لەسەر  کورتى  بە 
پەروەردەى  بوارى  ترى  کتێبەکانى  لە  دەکاتەوە 

منداڵ.
دەستى  لەسەر  تەنیا  کتێبەکە  راستە  یەکەم: 
سێ بیرمەندى ناودارى پەیمانگاى جیهانیی فیکری 
ئیسالمى رێنووسکراوە، بەاڵم لە هەقیقەتدا بەرهەمى 
ئەم  تر،  واتایەکى  بە  دامەزراوە.  وەک  پەیمانگایە 
لە  و سەرپێى  هەڕەمەکى  بەشێوەیەکى  پەرتووکە 
تاکێک  ئەزموونى  و  بیرۆکە  و  کەسێک  بۆچوونى 
و  کۆڕ  و  سمینار  چەندین  بەرهەمى  بەڵکو  نییە، 
سااڵنى  نێوان  لە  پەیمانگا  کە  خولە  و  توێژینەوە 
کتێبێکى  نووسینى  ئەنجامیداون.   2000 تا   1975
پەیمانگا  کۆبونەوەى  چەندین  لە  چەشنە  لەم 
پێشنیازکراوە، دواهەمینیان لە کۆبونەوەى بۆردى 
لە  تیومان  دورگەى  لە  پەیمانگا  باوەڕپێکراوانى 
مالیزیا لە ئابى 1994 بڕیاڕى نوسینى کتێبێکى لەم 

چەشنە درا.
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دووەم: ئەم پەرتووکە تەنیا بیرۆکە و وێناندن 
تێدا  جدى  کردارى  هەوڵى  چەندین  بەڵکو  نییە، 
کۆتایی  چاالکییەکانى  نموونە  بۆ  بەدیدەکرێن 
پێیانەوە  دایباب  ئەگەر  بەندەکان،  لە  بەندێک  هەر 
پابەندبن بە دڵنیاییەوە لە پێکانى ئامانجى کتێبەکە 
نەوەیەکى  پێگەیاندنى  لە  خۆى  کە  نزیکدەبنەوە، 
زانا  و  دانا  و  کارامە  و  تەندروست  دروستى 

دەبینێتەوە.
سادە  زۆر  بەزمانێکى  پەرتووکە  ئەم  سێیەم: 
نوسراوە، بەشێوەیەک هەرکەس تەنیا خوێندەوارى 
بکات.  پیادەى  دەتوانێت  و  لێیتێدەگات  هەبێت 
بەواتایەکى تر، وەک کتێبەکانى ترى پەیمانگا رووى 
پێنووس لە چینى بژاردە و هزرڤانان نییە، بەڵکو بۆ 

کۆى خەڵک نوسراوە.
نییە،  نووسین  تەنیا  پەرتووکە  ئەم  چوارەم: 
جوان  وێنەى  بەکۆمەڵێک  بەندێک  هەر  بەڵکو 
کتێبەکەى  کە  رازاندراوەتەوە  سەرنجراکێش  و 
چێژبەخشترکردووە، هەروەک جۆرێتى چاپکردنى 
جیاواترە،  زەهاوى  ترى  بەرهەمەکانى  لە  کتێبەکە 

ڕەنگاوڕەنگ  بە  و  گۆڤار  پەڕى  بە  چونکە 
و  ناوازە  و  بەرز  زۆر  کوالێتییەکى  کە  چاپکراوە، 
لە  خوێنەر  کە  بەشێوەیەک  هەیە  سەرنجڕاکێشى 

جارسبوون دەپارێزێت.
زمانى  لە  راستەوخۆ  پەرتووکە  ئەم  پێنجەم: 
بۆ  دووە  دەستى  واتە  وەرگێردراوە،  ئینگلیزییەوە 
زمانى کوردى بەپێچەوانەى بەشێک لە بەرهەمەکانى 
و  نوسراون  ئینگلیزى  زمانى  بە  سەرەتا  کە  تر 
دواتر بۆ عەرەبى یان فارسى وەرگێردراون ئینجا 
بە  چۆن  کتێبە  ئەم  هەروەک  کوردى،  زمانى  بۆ 
کۆمەڵیش  بە  شێوە  بەهەمان  نووسراوە  کۆمەڵ 
کۆمەڵ  بە  کارى  جۆرێتى  بەرزى  وەرگێردراوە، 
بەراورد بە کارى تاک وەک جیاوازى نێوان مانگ 

و ئەستێرەیە.
ماوەتەوە بڵێین، پێویستە هەموو ماڵێکى خاوەن 
منداڵ دانەیەک لەم کتێبەى تێدا بێت و بە وردى دایک 
بن  رێنماییەکانى  پابەندى  و  بیخوێننەوە  باوک  و 
و لە پەروەردەکردنى رۆڵەکانیان وەک مەشخەڵى 

پڕشنگدارى رێگاى تارییە شەو لێی بڕوانن.

رێژەیەکى بەرزى منداڵ لە کۆمەڵگە جیاوازەکان خووگرتوو و ئاڵودەى 
بەکارهێنانى ئامێرە تەکنەلۆژییەکانى وەک تەلەفزیۆن و مۆبایل 
و ئایپاد و کۆمپیوتەر بوون، چۆن بەدیلى ئەو ئامێرانە بۆ منداڵ 

بدۆزینەوە؟ چۆن لە خراپ بەکارهێنانى ئەو ئامێرانە رزگاریان بکەین؟ 

;
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بابەتى گشتیی
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ههڵهبجه
  له  بيره وه رى ع .ع شه ونمدا 

ئاماده كردنى: عادل صديق عه لى
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ئه ده ب  دنياى  نێو  ديارى  ناوێكى  شه ونم  ع.ع 
و نوسينى كوردييه ، ئه و ساڵى 1925 له  هه ڵه بجه  
له دايكبووه ، تائێستا له ژياندايه  و له  شارى سلێمانى 
ڕۆژێكى  باراناوى  نێوه ڕۆيه كى  دواى  نيشته جێيه ، 
چوومه   خۆيدا  ماڵه كه ى  له   زستان)2015/12/16( 
گفتوگۆم  نيو  و  كاتژمێر  نزيكه ى دوو  و  خزمه تى 
وه اڵمى  له   بريتييه   خواره وه   ئه مه ى  كرد،  له گه ڵدا 
ئاڕاسته ى  ديداره دا  له و  كه   ئێمه   پرسياره كانى 

ناوبراومان كردووه ...
من ناوم عه لى عه بدوڵاڵ سۆفى محه مه ده ، دايكم 
فه قێ  كوڕى  حسه ينى  حاجى  كچى  فاتمه ى  ناوى 
مه حموده ، فه قێ مه حمود له  عه شيره تى هه مه وه ند 
هه مه وه نده كان،  سه ر  ده چێته وه   دايكم  واته   بووه ، 

دايكم هه ر له  هه ڵه بجه  شووى به  باوكم كردووه .
ئێمه  تيره  و عه شيره تمان نيه ، هه ر خێزان بووين، 
چونكه  له  هه ڵه بجه ى كۆندا عه شيره ت نه بوو، ته نها 
جاف نه بێت، كه  له  دواتردا ها تنه  هه ڵه بجه ، ئه وانى 
ديكه  هه مووى خێزان بوون، له به رئه وه  باوكم سه ر 
به  هيچ تيره  و عه شيره تێك نه بووه  هه ر خۆى به  

ته نها بووه .
دايكم  باپيرى  دايكمه ،  به   سه باره ت  هه رچى 
هاتووه ته   هه مه وه نده وه   ناوچه ى  و  كه ركوك  له  
هه ڵه بجه  و  سه روه ت و سامانى پێكه وه  ناوه  و بووه  
به  بازرگان له  نێوان هه ڵه بجه  و سه قزدا، دواتريش 
زانياريتان  بۆ  كڕيوه ،  بياره   له   زۆرى  موڵكيكى 
حسه ينه وه يه ،  حاجى  به ناوى  بياره ى  باخه كانى 
به كورتى پياوێكى ده وڵه مه ند بووه  و نزيكه ى )10 

تا 15( خانووى له  هه ڵه بجه دا هه بووه .
باوكم  باوكم:  و  دايك  خوێنده وارى  ئاستى 
دايكيشم  فێرى خوێنده وارى كردبوو،  خۆى خۆى 
ڕۆشنبير  زۆر  به اڵم  نه بوو،  خوێنده وار  ئه گه رچى 
بوو. باوكم زياتر له گه ڵ ڕۆشنبيره كاندا ئاشنايه تى 
حه زى  باوكيشم  ئه حمه دموختار،  وه ك  هه بوو 
له   زۆرێك  باوكم  ته نانه ت  ئه كرد،  ڕۆشنبيرى  له  
كتێبه  كوردييه كانى ئه و سه رده مه ى كڕى بوو، له  

كتێبى  ده خوێندرايه وه ،  كتێبانه   ئه و  خۆماندا  ماڵى 
و  نيه   بوونى  كوردستاندا  له   ئێستا  هه بوو  وامان 
نايبينم. به داخه وه  ئه و كتێبانه  دواى مردنى باوكم 
ئه وانه   هاوڕێى،  براكه شم  براكه م،  ده ستى  كه وتنه  
كتێبه كانيان بردووه  و له وكاته دا كه  ده ستنووس و 

كتێب پاره ى ده كرد له  به غداد فرۆشتوويانن.
خوشك و برا: سه باره ت به  برا و خوشكه كانم، 
 1928 ساڵى  ساڵح،  به ناوى  هه بوو  برايه كم 
شه هيد  هه ڵه بجه دا  كيميابارانى  له   و  له دايكبووه  
له :  بريتين  كه   هه يه،   خوشكيشم  چوار  بووه ، 
شه مسه ، گوڵعوزار، گێسيا، قومرى، هه رچواريشيان 

له  ژياندا ماون.
ژنم  هه ڵه بجه   له    1957/1/1 له   من  ژنهێنان: 
فه تاح  ئيبراهيم  )زوهره   ناوى  خێزانه كه م  هێناوه ، 
ڕه چه ڵه كدا  له   خۆيان  هه ڵه بجه يه ،  خه ڵكى  بابان(ه ، 
و  هه ڵه بجه   هاته   باوكى  به اڵم  بوون،  سلێمانى  له  
هه ڵه بجه   له   خێزان  به   بابانه كان  دانابوو،  دوكانى 
هه ڵه بجه   له   ئه مان  وه ك  ته رايان  و  تاك  نه بوون 

بوون و ژياون.
له دايكبووم،   1925 ساڵى  له   خوێندنگا:  چوونه  
به اڵم ڕۆژ و مانگه كه ى نازانم، باوكم وتى پێش تۆ 
كوڕێكمان هه بووه  به ناوى عه لى ئه و مردووه ، ڕۆژ 
نه نووسيوه   تۆم  هى  به اڵم  نوسيوه ،  مانگه كه يم  و 
وابووه   باوه ڕيان  نايه ت،  پێوه   ئه وه مان  وتوومه  

نوسينى ئه و ته ئريخه  شووم بووه  بۆيه  مردووه .
ساڵى 1934 ڕۆيشتمه   قوتابخانه ، واته  له  ته مه نى 
نۆ ساڵيدا، به اڵم به ر له وه ى بڕۆمه  قوتابخانه  قورئانم 
له به ر بوو، گوڵستانم له به ربوو، له  مزگه وتى پاشا 
ده مخوێند له الى مامۆستا مه ال محه مه دى شه شكى 
مزگه وته   ئه و  مه الى  ئه و  بكات،  عه فووى  خوا 
عومه رى  شێخ  مه ال  مامۆستا  له ژێرده ستى  بوو، 
هه بوون  مامۆستايه ك  چه ند  بوو،  قه ره داغيدا 
من  بوون.  عومه ردا  شێخ  مامۆشتا  له ژێرده ستى 
ئه وكات نه مده زانى ئه وان وه زيفه يان چى بوو، به اڵم 
ئه وه نده  ده زانم مامۆستا مه ال محه مه دى شه شكى 
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ده نگى خۆش بوو، بانگى مزگه وتى پاشا ئه و ده يدا، 
بۆئه وه ى  مزگه وته كه دا  له   درابوويه   ژوورێكيشى 

قوتابى تيايدا بخوێنن، ئێمه  قوتابى ئه وبووين.
ببووم،  خوێنده وارى  فێرى  مزگه وت  له   من 
له   بخوێنمه وه ،  و  بنووسم  ده متوانى  به شێوه يه ك 
له به رئه وه   له به ربوو،  زۆرم  ئه وه شدا شيعرى  پاڵ 
هه وڵيان  مامۆستاكان  قوتابخانه   ڕۆيشتمه   كاتێك 
پۆلى  بۆ  تۆ  ئه يانگووت  دوو،  پۆلى  بمخه نه   ده دا 
)ئه وه ڵى  ناوى  مه كته به كه شمان  ناشێيت.  يه ك 
پۆل  چوار  له   ئه وه ڵيش  مه كته بى  بوو،  هه ڵه بجه ( 
پێيان  بوون  پۆلى  شه ش  ئه وانه شى  پێكده هات، 
ده گووت )ئيبتيدائى(. وابزانم ئه و كات ڕه فعه ته فه نى 
ده ره وه ى  خه ڵكى  بوو،  قوتابخانه كه   به ڕێوه به رى 
بوو.  كام شار  نازانم خه ڵكى  به اڵم  بوو،  هه ڵه بجه  
يه كێكى ديكه  له  مامۆستاكان ناوى )فيليپ ئه فه نى( 
بوو،  عێراق  خه ڵكى  هه ر  بوو،  گاور  فيليپ  بوو، 
هه موو  له   مامۆستا  ئه وكاته   ده زانى،  كوردى 
يه كێكى  تر،  شوێنانى  بۆ  ده كرا  نقڵ  شوێنێكه وه  
گاور  هه ر  ئه ويش  )سه ركيز(بوو،  ناوى  ديكه يان 
)به هجه ت(بوو،  ناوى  ديكه يان  مامۆستايه كى  بوو، 
به هجه ته فه نى خه ڵكى سلێمانى بوو، ئه مه يان زابتى 
به   ببوو  و  هاتبوويه وه   بوو،  عوسمانلى  كۆنى 

مامۆستا، كۆمه ڵێك بوون مامۆستاييان ده كرد.
نه بوو،  قوتابخانه كه مان خانووى خه ڵكى  بيناى 
1925دا  ساڵى  له   كردبوو،  دروستى  به ڵكو  ميرى 
بنياتنرابوو،  موختاردا  ئه حمه د  سه رده مى  له   و 
ئێمه   پۆلى،  شه ش  به   بوو  دواتر  قوتابخانه كه  
نزيكه ى )120( قوتابى ئه بووين له و قوتابخانه يه دا. 
ژماره يه كى زۆر له  قوتابييه كان جوله كه  بوون، من 
براده رى جوله كه م زۆربوو، خۆشه ويستى زۆر له  
مه كته ب،  له   هه بوو  مالومێكيش  هه بوو،  نێوانماندا 
ته عينيان كرد بوو ده رسى ئه گووته وه ، پياوى ئاينى 
جوله كه كان بوو، به اڵم له  مه كته ب ته عينيان كردبوو 
ئه گوته وه . مادده كانيشمان  وه ك مامۆستا ده رسى 
له :  بوون  بريتى  و  بوون  كوردى  به  زمانى 

بوو(، جوگرافيا،  عه ره ب  مێژووى  مێژوو)به زۆرى 
من  ده خوێند،  هه نده سه مان  و  حساب  ڕيازيات، 

پۆلى شه شه كه م له و خوێندنگايه  خوێند.
چاالكى  ڕێكخراويك  هيچ  سياسى:  چاالكى 
ديارترين  هه بوو،  چاالكى  ئه شخاس  ته نها  نه بوو، 
عه لى  جاف،  ئه حمه دموختار  ئه شخاسانه ش:  ئه و 
عه شيره تى  له   كه ماليش  بوون،  ئاغا  باپير  كه مال 

جافه ، ماوه يه ك له  چه مچه ماڵ قايمقام بوو.
سه راكان و باخه كانى مير و چوارباخ: ئه وكات 
كه   كۆن  سه راى  هه بوو،  سه را  دوو  هه ڵه بجه   له  
مێژوويه ى كۆنى هه يه ، بيناكه ى ئێستاش شوێنه كه ى 
به گى سۆسه نه وه   ئه حمه د  ماڵى  له  سه روو  دياره  
گه ڕه كى  گه وره )جاميعه (،  مزگه وتى  نزيك  له   بوو 
سه را كه  دواتر دروست بوو به ناوى ئه و سه راوه يه .
 1930 ساڵى  له   كه   سه را   دووه مى  گه ڕه كى 
دروستكرا،  ئه حمه دموختار)ئه وكات به  ئه حمه دبه گى 
خه ڵكدا  به سه ر  زه وييه كانى  ناسرابوو(،  پاشا 
پێيان  دروستكرد  باخێكى  خۆشى  دابه شكرد، 
ئه گووت )چوارباخ( . پێشتر باخى مير هه بوو، ئه و 
خۆشى  هه ر  و  دروستكرد  ديكه ى  باخێكى  هات 
)چوارباخ(ى  به ناوى  وابزانم  چوارباخ،  ناوينا 
پێنجوێنه وه  ناويناوه ، دواتر به  باخى عه بۆل ناوى 
ڕۆيشت، چونكه  عه بۆلى كرد به باخه وانى. ئه حمه د 
هه ڵه بجه   خه ڵكى  خۆشى  بۆ  باخه ى  ئه و  به گ 
تيادا  دانيشتنى  شوێنى  به شێوه يه ك  دروستكرد، 
تيايدا  خه ڵكى  ئێواران  بۆئه وه ى  دروستكردبوو، 
دابنيشن و ئيسراحه ت بكه ن، باخه كه  زۆرجوان و 
خۆش بوو، له  زۆر شوێنه وه  دره ختى جۆراوجۆرى 
ئه يانگووت  به اڵم  نه مديوه ،  خۆم  من  هێنابوو،  بۆ 

دارى خه نه شى بۆ هێناوه  و تيايدا ناشتوويه تى.
ئه حمه دبه گ خه ڵكى شاره كه ى زۆر خۆشه ويست، 
زۆر  پياوێكى  بوو،  خزمه تكردنيان  له   حه زى 
هه موو  بوو،  مرۆڤپه روه ر  ته بيعه تى  سه خى  چاكى 
به شى  واته   دابه شيكرد،  ئه م  سه را  زه وييه كانى 
سه ره وه ى مزگه وتى ته كيه ، هه روه ها ئه و زه وييه ى 
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سه ر  هه تا  ده ستپێده كات  ته كيه وه   مزگه وتى  له   كه  
زه وييه يان  پارچه   به و  دواتر  سه ره كييه كه ،  جاده  
ئه گووت باخچه ى ته كيه ، پێشتر ساحه ى ياريكردنى 

منااڵن بوو، ئێستا مه كته بێكى تيايه .
باخى مير و ئه حمه د موختار: باخى مير باخێكى 
جوانيشى  كانى  سێ  دوو  بوو،   جوان  گه وره ى 
باخه وانى  ئه ڕۆيشت،  به ناوا  جۆگه يه كى  تيابوو، 
بوو  له سه رى  كه   باخه وان  يه كه م  بوو،  له سه ر 
)مچه  مه ريوانى( بوو، كه  زه وييه كه يان دابه شكرد، 
به رامبه ر  دووه مى  و  يه كه م  زه وى  پارچه   دوو 
چوارباخى نزيك مزگه وتى ته كيه  )شوێنى مه كته بى 
بوو،  كه مالى  هى  خانوو  يه كه م  ئێستا(،  شاهۆى 
دووه م خانوو هى مچه  مه ريوانى بوو، ئه حمه د به گ 
باخه وان  ئه و  هه ردووكيان،  به   دابووى  به خۆڕايى 
بوو، باخى مير  تايبه ت نه بوو به  كه س، ئێمه  مانان 
هاوينه هه وار  وه ك  ناوى  ئه چووينه   ئێواراندا  له  
مه غريب  هه تا  دائه نيشتين،  كانى  له سه ر  وابوو، 
ئيجار  به   بوو،  لێ  چايخانه ى  ئه ماينه وه،  له وێ 
ميوه ى  ئه نواع  باخه كه   كانييه كه ،  له سه ر  گرتبووى 

جوانى تيابوو، ميوه كان ئه فرۆشرا.
لێى  به باشى  من  ئه حمه دموختار:  كوشتنه كه ى 
هاوڕێم  هه موو  ئه و  ئه وه يه ،  داخه كه يشم  نازانم 
هه بوو كه  له گه ڵ ئه و بوون ڕۆژيك له  ڕۆژان لێم 
نه پرسين ئه و ڕووداوه  چۆن ڕوويداوه ، كه  يه كێكيان 
حيلمى سه عاتچى بوو، يه كێكى ديكه يان خاڵه  باقى 
بوو، من نازانم بۆچى چووبوويه  ده ره وه  و چه ند 
كه سى له گه ڵ بوو، ئه ڵێن گوايه  قه رزار بووه  و له  
ترسى خاوه ن قه رزه كان چووه ته  ده ره وه ، به اڵم ئه و 
قسه يه  ڕاست نيه ، چونكه  تائێستاش موڵكيان هه يه ، 
قه يسه رييان هه بوو، كرێى دوكانه كانى وه رده گرت، 
قه يسه رييه كه  موڵكى وه سمان پاشاى باوكى بوو، 
قه يسه رييه كه ى حاميد به گ له  دواى ئه و دروستكرا 
زۆر  به اڵم  بوو،  بچووك  به گ  حاميد  )قه يسه رى 
فه نى بوو، چوار ده رگاى هه بوو به پێى ئيتيجاهاتى 
فه نى  به شێوه يه كى  هه مووى  دوكانه كانى  ڕۆژ، 

و  نه ماوه   ئێستا  به داخه وه   به اڵم  دروستكرابوو، 
بينايه كى تر له  شوێنه كه ى دروستكراوه !!

ئه ڕۆمه وه   سه ر باسى كوشتنه كه ى ئه حمه دموختار، 
من و ئه فراسيابى كوڕى به يه كه وه  ڕۆيشتينه  مه كته ب 
و پێكه وه  بووين، ڕۆژێك ئه وه نه م زانى ئاغا ڕۆ ئاغا 
حه مامى  به ره و  جاده كه وه   له سه ر  ده ستيپێكرد،  ڕۆ 
بوو،  كۆشكه كه دا  له ناو  كه   پاشا،  ماڵى  بچووكى 
به گ  حاميد  قه يسه رى  به رامبه ر  گه وره   حه مامى 
بوو، هى ماڵى پاشا بوو، عمومى بوو، به اڵم حه مامى 
ئيتر  خۆى  وه فاتى  دواى  بوو،  خانم  هى  بچووك 
ئه ميش ئه درا به  كرێ و بوو به  عمومى. ته رمه كه ى 
ئه حمه دموختاريان هێنا بۆ حه مامى بچووك بيشۆن، 
قه ره باڵغييه كه   هێنا،  وروژمى  گه وره   قه ره باڵغييه كى 
ئه وه نده  زۆربوو بوار نه بوو چه ند كه سێك ته رمه كه  
به ڕێ بكه ن له به رئه وه  داره  مه يته كه يان ئه دايه  ده ستى 
يه كتر، به وشێوه  ڕه وانه  كرا، هه موو عه شيره ته كانى 

سنوورى هه ڵه بجه ش  هاتبوون.
له   حكومه ت  عه سكه رى  فه وجێكى  له وكاته دا 
خه ڵك  ئاپۆڕاى  له   ڕێگه   نه يتوانى  بوو،  هه ڵه بجه  
ڕێگرى  كه   هاتبوو  خه به ر  به غداوه   له   بگرێت، 
نه كرێت له  گێڕانى شيوه ن و ته عزييه كه ى، فه رمانيان 
بكه ن،  شار  دۆخى  له   پارێزگارى  ته نها  پێكرابوو 
ئه سپ  به   و  كرد  بۆ  كۆته ڵيان  جله كانى  به   دواتر 
ئه وكات  گه وره وه ،  حه مامى  پشتى  له   ئه يانگێڕا 
نه بوو،  تيادا  ماڵى  بوو،  ته ختاييه ك  شوێنه   ئه و 
له و ته ختاييه دا ئه سپه كانيان ئه گێڕا و خه ڵكيش به  

ده وريدا ئه سوڕانه وه  و ئاغا ڕۆيان ئه كرد.
ناشتنى  و  شۆردن  دواى  كۆته ڵه   ئه م 
هه ر  ماوه يه ك  ههتا  عه بابه يلێ  له   ئه حمه دموختار 
به رده وام بوو، ژنان به جيا له  كۆشكه كه ى خۆياندا 
له  ده وروبه رى حه وزى ئاوه كه ى ماڵى پاشا ده يان 
مه ڕمه ڕ دروستكرابوو،  به ردى  له   كرد، حه وزه  كه  

ئه و فواره ى كه  گۆران ئه ڵێت: 
حه وز و فواره  و حه وشى مه ڕمه ڕ باخچه  و چيمه نى 

به سه ر ناچێ هه رگيز جوانى گوڵى ده گمه نى
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ئه ڵقه ياندابوو،  ئافره ت  له  حه وشه كه دا  كۆمه ڵێك 
ئه وان  ئه وت،  گۆرانى  ناوه ڕاستياندا  له   يه كێك 

ئه يانگووت:
ئاغا ڕۆ ڕۆ گيانم ڕۆ ڕۆ 

ئه ميش نيوه  شيعرێكى ئه وت:
بڵێن به  ناهى  خان دڵ نه دا له  دڵ

ئاغام ڕۆ ڕۆ گيانم ڕۆ ڕۆ
ژنه كان ئاوا شيوه نيان ئه گێڕا، ئه م ئافره ته  هه ر 
جوانى  شيعرى  به مشێوه   ئێواره   هه تا  به يانى  له  
من  كه   دواتر  نه ده كرده وه ،  دووباره ى   و  ئه گو وت 
ئافره ته  كێ بوو؟ وتيان  ئه م  پێى شكا وتم  عه قڵم 
ناوى صافيه  بووه  و عه مرى خواى كردووه ، صافيه  

خه ڵكى هه ڵه بجه  نه بوو، له  ده ره وه  هاتبوو.
ئه م شيوه نه  نزيكه ى دوو مانگ به رده وام بوو، 
الى پياوانيش دوو مانگ ئه م كۆته ڵگێڕانه  به رده وام 
بوو،  تر  جۆريكى  پياوان  ڕۆكه ى  ئاغا  به اڵم  بوو، 
دواى  بڵێم  ئه وه ش  نه بوو.  ئافره تان  ئاوازه ى  ئه و 
موختار  ئه حمه د  خێزانى  حه بيبه خانى  ڕووداوه كه ، 
كه س  با  بێت  ئه فراسياب  له   ئاگات  گووت  به منى 

باسى باوكى نه كات.
كه سايه تييه   هه ڵه بجه :  كه سايه تييه كانى  دياترين 
له گه ڵ  په يوه ندييان  كه   ئه وانه بوون  دياره كان 
و  شيعر  به   هه بوو  ناويان  هه بوو،  ڕۆشنبيريدا 
چيرۆك، له وانه : مه ال حه سه نى قازى، ئه حمه دموختار، 
كه مالى، ناتيق، هه رچه ند ناتيق ئه وكاته  شيعره كانى 
كه   ده يزانى  خه ڵكى  به اڵم  باڵونه كردبوو يه وه ، 

شاعيره ، ناتق قۆڵچى حكومه ت هه بوو.
ـ گۆرانيش له وێ بوو، له  دواييشدا له وێ بوو، 
به اڵم بێكه س له  چله كاندا هات بۆ هه ڵه بجه و هه ر 
مردنى)1948(  پێش  كرد ،  دوايى  كۆچى  له وێش 
ناردى  بووم  له نادى  هاتبوومه وه ،  به غدا  له   من 
گه نجه   كوڕه   به و  هات)بۆى  بۆيه كه   شوێنمدا،  به  
له   وادياره   ئه كرد،  خزمه تى  ناديدا  كه  له   ده وترا 
فه نى  فايه قه   وتى:  هاتووه (  ئينگليزييه وه   Boyى 
بانگت ئه كات، وتم عه رزى بكه  دێمه  خزمه تى، به اڵم 

ڕۆيشتوو  بۆيه كه   بكه م،  ئيسراحه تێك  با  جارێ 
به   دێين  نه يه ت  ئه گه ر  ئه ڵێ  به خوا  وتى:  هاته وه  
وت.  واى  سوعبه ت  بۆ  ده ره وه ،  ئه يهێنينه   شه ق 

منيش به  ناچارى ڕۆيشتم بۆ الى.
هه ڵه بجه  و ميوان دۆستى: هه ڵه بجه   مه ركه زى 
هه ركه سێك  بوو،  خۆشه ويستى  و  ڕۆشنبيريى 
بيرمه   ئه كرد،  په يدا  ناوى  خۆى  لێهاتوويى  به  
عه بوودييه ك هاته  هه ڵه بجه  كه  كه س ئێستا نايناسێت، 
له  سااڵنى سييه كاندا، وادياربوو له  بيسته كانيشه وه  
هاتبوو)من هه ر ئه وه نه ى لێ ئه زانم(، ئه م عه بودييه  
ئه جنه بى بوو، به اڵم نازانم ئه رمه نى بوو يان تورك، 
قۆريى و شتى چاك ده كرده وه ، قۆريش ئه و كاته  
فه خفورى بوو، خۆشه ويست بوو الى خه ڵكى، ئه و 
عه بودييه  ئه ڕۆيشت پشتوێنێكى ته نه كه ى بۆ ئه كرد 
و ده رمانى لێ ئه دا، ئيتر نه ى ئه ده اڵند، و قۆرييه كه  
كابرايه كى  بوو،  ئه وه   كاروكاسپى  ئه كرد،  ئيشى 

سوعبه ت چى بوو خه ڵكى خۆشيان ئه ويست.
كه س  بوو،  دانساز  هاتبوو  ئه كبه رێك  عه لى 
توركيدا  الى  به   زمانى  كوێيه ،  خه ڵكى  نه يده زانى 
ئه ويست،  خۆشى  كه سێك  هه موو  ئه ڕۆيشت، 
ڕۆژێك له  ڕۆژان كه سێك ئه زيه تى نه داوه  بڵێت ئه مه  
غه ريبه  ، له گه ڵ مارفى هه واسدا له سه ر خانوويه ك 
شه ڕ،  نه گه يشته    كێشه كه   به اڵم  كێشه يان،  به   بوو 
لێيان  ئاگام  من  تا  گرت،  يه كترى  له   مه حكه مه يان 

بوو مه حكه مه كه يان ده  ساڵى خاياند.
نازانم  ئه ويش  بوو،  له وێ  مه يخانه چى  ئاجى 
ژنێكى  بوو،  مه سيحى  به اڵم  بوو،  كوێ  خه ڵكى 
ئه م  ئه وت  دوكانداره كانى  به   بوو،  شێت  هه بوو 
بۆ  مه ڵێن  پێى  خوارد  و  برد  هه رچى  من  ژنه ى 

وائه كه ى، حسابى بكه ن خۆم پاره كه ى ئه ده م.
جوله كه كانى هه ڵه بجه : مسوڵمان و جوله كه كانى 
هه بوو ،  نێوانياندا  له   مێژوويى  په يوه ندييه كى  شار 
هه ر له  زه مانى كۆنه وه  خه ڵكى هه ڵه بجه  ئيحتيرامى 
به شدارى  و  گرتووه  شاره كه يان  جوله كه كانى 
ئه ڵێت  مێژوو  وه كو  ده كرد ،  يه كيان  موناسه به ى 
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نزيكه ى 2500 ساڵ پێش ئێستا هاتوون بۆ ناوچه كه .
ئه و  به تايبه تى  ئه بوون،  مسوڵمان  هه ندێكيان 
ئه كرد،  مسوڵمانه كان  به   كه  شوويان  كچه كانه يان 
من بيرمه  ماڵى يه عقوبه  الره  هه بوو له  هه ڵه بجه ، كه  
جو له كه  بوو، ماڵى حاكمى هه ڵه بجه  له  ماڵياندا بوو، 
ده سته يه كى خانوو هه بوو له  ماڵياندا، باوكى منيش 
موباشيرى مه حكه مه  بوو، واته  له ژێر ده ستى حاكمدا 
و  له گه ڵياندا  هه بوو  هاتوچۆمان  به وهۆيه وه   بوو، 
حه زيان به  قسه ى دايكم ده كرد، له وكاته دا كچێكيان 
صديقه   له گه ڵ  نێرگز   بوو،  نێرگز  ناوى  هه بوو 
فه نيدا كه  مامۆستا بوو له  هه ڵه بجه  حه زيان له  يه ك 
ئه كرد، دواتر مسوڵمان بوو و شووى پێكرد، دواى 
كه سێك  به   كرد  شووى  دواتر  ته اڵقيدا،  ماوه يه ك 
پێموابێ ناوى حه سه ن عه جه م بوو، له و پياوه  چه ند 

كوڕێكى باشى هه بوو.
كارى: سه ڕافى، خومخارى،  زياتر  جوله كه كان 
ئه كرد،  بازرگانييان  و  زه ڕه نگه ريى  عه تارى، 
كشتوكاڵيان نه ده كرد، خومخانه يان هه بوو، گه ڕۆگى 
عه تاريان هه بوو به  دێهاته كاندا ئه گه ڕا. دانيالى بابه  
كوڕێكى  جوله كانه ،  كه سايه تييه   له و  بوو  يه كێك 
هه بوو  ناوى باروخ بوو، شيووعى بوو، جوله كه كان 
له  خۆپيشاندانه كانى ساڵى 1948دا وه ك خه ڵكانى 
ترى عێراق دژى په يمانى پۆرت سمۆس وه ستانه وه ، 
قسه يه كى  هه ڵه بجه دا  خۆپيشاندانه كه ى  له   باروخ 
له سه رى،  لێگرت  ڕه خنه يان  خه ڵكى  دواتر  هه بوو 
شيوعييه كان سه رقافڵه ى ئه و خۆپيشاندانانه  بوون، 
زۆر  خۆشيان  ته را،  و  تاك  به اڵم  هه بوون،  پارت 
حاجى  ڕه وفى  و  خه فاف  جه مال  ده رنه ده خست، 
كه سێكى  چه ند  هه بوون،  ئه مانه   و  حه مه عه لى 
به ڕێوه به رى  دانيال  باروخى  بوون،  مه حدود 
فه قێ  كۆمه ڵێك  ئه وان  دواى  بوو،  خۆپيشاندانه كه  
هه بوون، يه كێك له  درووشمه كانى باروخ ئه وه بوو 
دواتر  جوله كه .  و  فه قێ  برايه تى  بژى  ئه يگوت: 
ئێمه   ڕاسته   وتيان:  لێگرت،  ڕه خنه يان  مه الكان 
به اڵم  ئه گرين،  يه كتر  ڕێزى  و  شارێكين  خه ڵكى 

نابين به برا، ئه وان جوله كه  و ئێمه  ئيسالم.
شيالنى  ئه وت  پێيان  هه بوو  تريان  يه كێكى 
دانيشتبووم  دوكانێكدا  له   من  بوو(،  عه تار)پياو 
شيالنى عه تار به  به رده مماندا ئه ڕۆيشت له پڕ كه وت، 
له گه ڵ كه وتنيدا ئێمه  چووينه  سه رى مردبوو، وتيان 
ئاوێنه  بنێن به  ده مييه وه  بزانن ماوه  ياخود مردووه ، 
ئاوێنه دا  له   چۆن  هه ڵم  هاوينه   به م  وتم  منيش 
دانيالى  له مانه   جگه   نيه .  زستان  خۆ  ده رئه كه وێت، 
چه ند  ئه مانه   هه بوون،  ئاشێر  ئيسحاقى  و  عه تار 
كه سايه تييه كى جووله كه  بوون، زۆرم له  بير نه ماوه .
جوله كه كان زۆر حه زيان له  هه ڵپه ڕكێ و جلى 
كوردى بوو، كه ريم به گى داود به گ ژنى هێنا له  
عه بابه يلێ شاييه كى گه وره ى كرد من له وێ بووم، 
نازانم  منيش  عه ره بييه   سه عاده ت )ناوه كه   مسته ر 
به   هات  جيبێكه وه   به   ئه وت(  پێ  وايان  بۆچى 

گرده كه دا سه ركه وت، خه ڵكى سه ريان سوڕ ده ما.
هه مووى  هه ڵه بجه   خه ڵكى  ڕۆيشتنه وه   كاتێكيش 
بوو،  زۆرخۆش  به وانه وه   واڵت  دواياندا،  به   ئه گريا 
هه ميشه  خه ريكى ڕابواردن و قسه ى خۆش بوون. هه تا 
من وێنه يه كم هه يه  وابزانم كۆتا وێنه شه  دواى ئه وه  
ئيتر ئه وان ڕۆيشتن، له  كانى شێخى بامۆك، ئه وكاته  
ئه و ناوه  باخى تيا نه بوو هه مووى ده شت بوو، ته نها 
باخى مير هه بوو، هه تا چاو بڕى ئه كرد و ده چوويته  
گوندى بامۆك دره ختێك له وناوه دا نه بوو، جوله كه كان 
ئه ڕۆيشتن بۆ سه روو چه مى كوڵه بۆز)چه مى كوڵه بۆز 
به  پشتى باخى ميردا ئه ڕۆيشت هه تا باخى مه حمودى 
ئه مانه يان  و  به نۆڵه   و  كوزه ڵه   و  پونگڵه   ياروه يس( 

ئه هێنا، حه زيان لێى بوو.
له  ڕووى سياسييه وه ، شيوعى له ناو جوله كه كاندا 
به  قوه ت بوو، به اڵم هيوا هه ر به ده م بوو، منيان برده  
ناوى هيچى نه بوو، حه ويجه  له وێدا درا به  عه ره ب نه  
هيوا نه  پارت )پارت سێ ساڵ بوو دروست ببوو( 
يه ك خۆپيشاندانيان نه كرد و يه ك عه ريزه يان نه دا. 
عه ره ب  به دووه كانى  به   داى  به بڕيارێك  حكومه ت 
و پێيوتن لێره  دانيشتن موڵكى خۆتانه ، ئه و هه موو 
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و  عه ره ب  به   فراوانه يدا  به پيته   و  جوان  زه وييه  
كه   تيابوو  دووڕاجييه كانى  نه كرد،  قسه ى  كه سيش 

كورد بوون.
كه پره   هه بوو،  خۆشيان  جه ژنى  جوله كه كان 
وه رزى  له   سااڵنه   شينه   كه پره   هه بوو،  شينه يان 
ئه نواعى  پيرۆزبايى،  بۆ  ده چووى  كه   بوو  پايزدا 
و  داده نا  ديكه يان  شتى  و  چه قاله   و  قه زوان 
ئه ڕۆيشتن  مسوڵمانه كان  ئه ڕازانده وه ،  دره ختيان 
بۆ  شتيان  ئه وانيش  لێيان،  كردن  پيرۆزبايى  بۆ 
مسوڵمانه كان ئه نارد، ئه وه ى بڕۆيشتايه  بۆ اليان و 
پيرۆزبايى لێبكردنايه  به  جام چه ره سيان بۆ ده برد.
جوله كه كان  زمانه وه ،  و  ڕه چه ڵه ك  ڕووى  له  
جوله كه   گشتگيره ،  ئارامى  ئارامى،  له   فه رعێكن 
ئارامييه كان،  له   به شێكن  سامييه كان  و  عه ره ب  و 
كورديم  نوسينى  ده ستوورى  من  ئێستا  هه تا 
خه تى  ناوه   ناوم  هه يه ،  واته نى(م  نوسيوه )كورد 
ئێمه   كه   ئه م خه ته ى  عه ره بى،  نه ك خه تى  ئارامى 

پێى ده نووسين خه تى ئارامييه  عه ربى نيه .
چاالكى  سييه كاندا  له   هونه رى:  چاالكى 
كوردايه تى و ته مسيل هه بوو، ته مسيلى به ره اڵ به بێ 
جێگا، چۆن؟ بيرمه  له  ساڵى 1929دا ئه حمه د به گى 
پاشا له ناو شاردا ئيعالنى كرد سه رى مانگ ئه ڕۆين 
بۆ زه ڵم بۆ سه يران، خه ڵكينه  كێ دێت بڕوات الى 
مه ال عه بدوڵاڵ ناوى خۆى بنووسێت و ڕووپييه يه ك 
ئه مێنينه وه ،  هه فته يه ك  مه سره ف، چونكه   بۆ  بدات 
تيادا  ناخۆشى  و  خۆشى  هه فته يه ك،  سه يرانى 
ته مسيليان  هاتوون  ئه بێت،  تيادا  بريندارى  ئه بێت، 
مه حكه مه   ئه مانه   ئه كه ن،  ئه مانه  تيمار  داناوه  
ئه كه ن، حاكمه كه  مه ال عه بدوڵاڵى به قاڵ بوو، مه ال 
عه بدوڵاڵ ببوو به  پاشا و كۆمه ڵێك وه زيرى هه بوو، 
ئه سه ند،  لێ  جه زاى  لێبكرايه   شكاتى  هه ركه سێك 
ده وڵه مه ند پاره ى لێوه رده گيرا، فه قێ دوو سێ جار 
فڕێ ئه درايه  ئاوى زه ڵمه وه ، به  جله كانييه وه  هه ڵيان 
ئه كێشايه  ئاو و ئه يانهێنايه  ده ره وه ، ئه مه  ته مسيل 
بوو ئه مه  شانۆ نه بوو، ته مسيلێكى كورده وارى بوو 

له  كۆنه وه  هاتووه  و هه بووه .
كۆڕى شيعريش ئه وه ى كه  من ئاگاداربم يه كه م 
كۆڕى شيعرى كۆڕيش نا خوێندنه وه ى شيعر كه  
خۆم بينيبێتم ئه وكات نه چووبوومه  مه كته ب له  ساڵى 
1930دا بوو، من ته مه نم پێنج سااڵن بوو، ته بيعه تى 
من وابوو حه زم ئه كرد شت بزانم، به  كورتى عه قڵم 
نه ختێك پێش مناڵيم كه وتبوو، هه رچه نده  خۆم ئه م 
قسانه م به الوه  جوان نييه ، ناشيرينه  ئينسان مه دحى 
هه موو  بكه ن  پێ  بڕواشم  بۆئه وه ى  بكات،  خۆى 
شه شيشدا  له   ته واوكردووه ،  به يه كه م  ئيبتيدائيم 
له   بووم.  سلێمانى  موحافه زه ى  هه موو  يه كه مى 
حه وشه كه ى  مه كته ب  ئه ترافى  1930دا  ساڵى 
ڕووخا  حكومه ته   ئه و  هه تاوه كو  بوو،  ته لبه ند 
ته لبه نه كه وه   له   ديوار ،  به   نه كرا  بوو  ته لبه ند  هه ر 
وابوو  ئه و وه خته  مه كته ب عاده تى  ئه كرد  سه يرم 
كه  شه هاده يان ته وزيع ئه كرد، باوك و دايك بانگ 
و  ئاهه نگێك  وه ك  دائه نرا  بۆ  كورسييان  ئه كران، 
شيعرێك  له وێدا  ئا  ئه خوێنرايه وه ،  شيعر  دواتر 
پاشايه ،  ئه حمه دبه گى  شيعرى  وتيان  خوێنرايه وه  

ته ئريخى ئه و شيعره  ئيتر دياره  كه يه :
بخوێنن، چونكه  خوێندن بۆ دیفاعی تیغی دوژمنتان
هه موو ئان  و زه مانێ  عه ینی قه ڵغان  و سوپه رتانه  ..هتد

دواى ئه وه  )ا.ب.هه ورى(  له  ساڵى 1937دا به  
مامۆستايه تى هات بۆ هه ڵه بجه ، وابزانم ئه وكات من 
له  پۆلى چوار بووم، مامۆستا به رنامه يه كى هه بوو، 
به رنامه كه  ئه وه  بوو ئه و كات ده وامى مه كته ب شه ش 
دوانه كه ى  نێوه ڕۆ و  پيش  له   بوو، چوارى  ده رس 
چواره كه   دواى  له   بوو،  نيوه ڕۆ  دواى  له   ترى 
ته له به  ئه ڕۆيشته وه  بۆ ماڵه وه ، دواى دوو سه عات 
بۆ مه كته ب، دوو ده رسه كه ى ديكه يان  ئه گه ڕانه وه  
ديارى  دووشه ممانى  ڕۆژى  مامۆستا  ئه خوێند، 
كردبوو بۆ شيعر خوێندنه وه  و ئه ده ب، ده رسى تيادا 
يان  ئه خوێنده وه   شيعريان  ته له به كان  نه ده خوێنرا، 
كه سێكى تر يان كۆڕى شيعرى ساز ئه كرا،  ئه مه ى 
و  كۆئه بووينه وه   فيربووين  ئێمه   به رنامه ،  به   كرد 
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شيعر ئه خوێنرايه وه  و خه ڵكى هه ڵه بجه ش ته نانه ت 
دوكانداره كانيش ئه هاتن گوێيان ئه گرت، ئيتر ڕۆژى 

دوو شه ممان ئه بوو به  كۆڕى ئه ده بى.
من يه كه م كه س بووم كه  ڕۆژنامه ى )ژين(  هاته  
ئه فرۆشت،  ڕۆژنامه ى  حسه ين  سه ى  هه ڵه بجه ، 
وتم له مه وال ڕۆژنامه ى ژينم بۆ دابنێ، ڕۆژنامه كه  
شيعرى تيابوو، شيعره كه م هه ڵده گرت و له وێ ئه م 
دواتر  ئه كردم،  بۆ  ئافه رينيان  ئه وانيش  خوێنده وه ، 
ده روێشى مه ال ئه حمه د بوو به  مونافيسم، ئه و دوو 
ساڵ له  پێش منه وه  بوو له  خوێندنگا، ئه ويش وه ك 
بووم،  ده سه پاچه   من  ئيتر  وه رده گرت،  ژينى  من 
حه سه نى  مه ال  ماڵى  بۆ  ڕۆيشتم  باشه ،  بكه م  چى 
به خێوكردنى  له   هه بووه   ده ستيان  )ئه وان  قازى 
مندا، مه ال حه سه ن قازى بوو، باوكم له الى ئه و بوو، 
ماڵه كه شيان به رامبه رمان بوو، بيرمه  ئه هاتن په ليان 
ئه گرتم و ئه يانبردم بۆ ماڵى خۆيان( ڕۆيشتم وتم 
ديوانه كه ى شێخم ئه وێ، وتيان ئه وه  ديوانه كه يه تى، 
زۆرى  نه يه ته وه ،  تاخۆى  بتده ينێ  ناتوانين  به اڵم 
پێ نه چوو خۆى هاته وه  و منيش ڕۆيشتم بۆ الى، 
چى  ديوانه كه يه ،  ئه وه   وتى  ئه ويش  وت،  به خۆيم 
لێ ده رئه هێنى ده رى بهێنه ، به اڵم نه يبه يته  ده ره وه ، 
شيعره كانى  جا  بينووسه ،  ئه وێ  چيت  لێره   هه ر 

هه مووى سه ورى بوون:
نامه وێ كوردێكى وا كوردێكى هاوده ردم ئه وێ... 

يان 
دڵ له  ميحنه ت كه ى له  ساقى سايه  ڕووى 

بمده رێ جارێ به  ده م ته لعتى جارانه وه 
چونكه  ئێستا وا له  سازى سينه ى گريانه وه    
دێته گوێم ده نگى به سۆز و شيوه ن و گريانه وه   
ناڵه ى كورده  له  حه سره ت خاكى كوردستانه وه  

ئه حمه دموختاره ،  هى  ئاخيرى  دێڕى  دوو 
مه ال  هى  كراوه   ته خميس  كه   پێشوو  سيانه كه ى 
سيانه كه ى  ئه سڵه ،  كۆتاييى  دوانه كه ى  حه سه نه ، 
شيعردا  له   هه ميشه   كردووه ،  زيادى  ئه م  پێشوو 
وايه ، جا ئه وه  زۆره ، هه مووى كراوه  به  پێنجى، هه ر 

هه موويم له به ربوو، كه  ڕۆيشتمه وه  و له  مه كته ب 
خوێندمه وه  هه موويان كه وتنه  دواوه ، نه يان ئه زانى 
كه   نه پرسيم  لێى  هێناوه ، كه سيش  له  كوێ  ئه مه م 
لێكردم و وتى  ئافه رينى  هى كێيه ، به اڵم مامۆستا 

شيعرێكى جوانت خوێنده وه .
ئه وكاتدا   هه ڵه بجه ى  له   باڵوكراوه :  و  كتێبخانه  
كتيبخانه  نه بوو، به اڵم سه ى حه سه ن كتێب فرۆش 
خۆشى  ئه فرۆشت،  ڕۆژنامه ى  و  كتێب  بوو، 
مه شهوره كانى  چيرۆكه   بوو.  خوێنده وار  پياوێكى 
ماڵى  له   من  نمونه   بۆ  هه ڵه بجه ،  ئه هاته   ئه وكات  
تائێستاش  موختار  مه ليك  ديوه :  ئه مانه م  خۆاندا 
له  كوردستاندا نيه ، له  ئێران به  له هجه ى هه ورامى 
ده رچووه ، ئه بێ ئاگات له وه بێت هه موو سه قافه تى 
كوردستان له  شێوه زارى هه وامييه وه  سه رچاوه ى 
گرتووه ، هه رچى چيرۆكه  كۆنه كان هه يه  )بارام و 
خۆماندا  ماڵى  له   نيه   لێره   ئێستا  كه   ئه ندام(  گوڵ 
ديومه ،  خۆماندا  ماڵى  له   شێرۆ  و  ئه لچۆ  ديومه  ، 
سۆرانى،  كوردى  بۆ  ته رجوومه كراوه   هه مووى 
نازانم باوكم چۆن ته رجومه ى كردووه  بۆ كوردى 
بۆيان  داوه   پاره ى  نه يكردووه ،  خۆشى  سۆرانى، 
باوكم  نازانم،  كردوويه تى  كێ  به اڵم  كردووه ، 
الى  بۆ  نازانم  ئه هێنا  كتێب  به شێوه ى  ئه مانه ى 
كێى ئه ناردن بۆيان ئه كرد به  سۆرانى، به اڵم چۆن 

شێوه يه ك له گه ڵ ئه سڵه كه دا فه رقى نه بوو.
جگه  له  مانه ، هه اڵڵه  ئه هات له  ئێرانه وه ، گه الوێژ 
هى خۆمان بوو هه ر ئه هات، په يژه  هه بوو وابزانم 
به غداد  له   هه بوو  قاعيده   ده ره چوو،  سلێمانى  له  
به   سه باره ت  ئه مانه   ژين،  ده ره چوو،  دزييه وه   به  
كتێب،  به   به اڵم سه باره ت  گۆڤاره كان،  و  ڕۆژنامه  
چاكيش  خوێنه رى  هه ڵه بجه ،  ئه هاته   كتێب  زۆر 
پيره مێر  كه   مه وله وى  ديوانى  نمونه   بۆ  هه بوو، 
له   هه ڵه بجه   بۆ  ناردى  و  سۆرانى  به   كردبووى 
سييه كاندا و له  سێ به رگ پێكهاتبوو، له  هه ڵه بجه  

هه ر فووى لێكرا، ده ست نه ئه كه وت.
من  ئه وه ى  هه ڵه بجه :  خه ڵكى  و  به گزاده كان 
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فه رقێكيان  هيچ  به گزاده كان  هه ڵه بجه   له   ديومه  
له گه ڵ خه ڵكى تردا نه بوو له  ژيانى ڕۆژانه دا،  بۆ 
نمونه  خوێندكار بووم هه موو مناڵى به گزاده  له ژێر 
تيايه،   هه ڵكێشانى  خۆ  به ڵێ  بوون،  مندا  ده ستى 
به اڵم بۆ مناڵى ئه وانه نه يان ئه وت ئێمه  به گزاده ين 
كێ  له گه ڵ  و  بكه ين  مامه ڵه   كێ  له گه ڵ  ئه بێ  و 
نه يكه ين، نه خێر ئێمه  و مناڵى به گزاده كان و منااڵنى 
ياريمان  به يه كه وه   هه ر  بووين  كۆمه ڵێك  تريش 
ئه كرد، نوكته  و سێباز و ئه نواع ياريى و گۆرانيمان 
و  چه قه ڵ  ڕاوه   بۆ  ئه ڕۆيشتين  به يه كه وه   ئه وت، 
نيشان  به  گه وره   باخ، هيچ خۆيان  تووخواردن و 
نه ده دا، گه وره كانيشيان، حه مه ئه مينى وازۆڵى هه بوو 
له  هه ڵه بجه ، خه ڵكى وازۆڵ بوو، ماڵى له  گه ڕه كى 
كانى عاشقان بوو، ببوو به  مونافيسى حاميد به گ، 
له كاتێكدا حاميد به گ ده ستڕۆيشتوويه كى گه وره ى 
ئاره زووى  به   فه الحه كان  بوو.  نائيبيش  و  جاف 
كه   ئه وه ى  به گزاده كان،  بۆ  ئه برد  شتيان  خۆيان 
نيوه ى  جار  هه ندێك  نه ده دا،  ئه وه يان  ئه خه مڵێنرا 
ڕاستييه   ئه مه   به گ،  به   ئه  دا  خه ماڵندنه كه شيان 

ئه وان توندوتيژ نه بوون.
له  سى و چله كاندا خه ڵك زۆر  بژێوى خه ڵك: 
له  سااڵنى جه نگى دووه مى  هه ژار بوو، به تايبه تى 
يه كه مى  جه نگى  دواى  ساڵێكى  چه ند  جيهانيدا، 
واى  ئينگليز  وادياربوو  هه بوو،  خۆشى  جيهانى 
بووين،  ئه وان  ژێرده سته ى  ئێمه   ئاخر  ئه ويست، 
من  بوو،  ئه واندا  ده ستى  له ژێر  ئابوورييه كه شمان 
ڕۆژى چوار فلسم هه بوو كۆم ئه كرده وه  بۆئه وه ى 
له سه ر قسه ى مامۆستا فڵچه  و ده رمان بكڕێت بۆ 
و  ده م  له وكاته وه   من  واته   دانمان)1937(،  و  ده م 
كۆڵينووسى  ده رمان شۆردووه ،  و  فڵچه   به   ددانم 
خێزانێكى  له وكاته دا  بوو،  فلس   )250( به   دانه كه  
)10(كه سى دوو ڕۆژ به  )250(فلس ئه ژيان، چونكه  
ئاوا  بوو  ئينگليزدا  ده ستى  له ژێر  بازرگانييه كه  

ئه يفرۆشت. 
به   خورمايان  بيخوات،  نه بوو  شه كرى  خه ڵك 

به ڕوويان  نه بوو،  نانى  خه ڵكى  ئه خوارد،  چاوه  
و  گمه   له   ئه يانگێڕايه وه   هاڕى،  ئه يان  و  ئه هێنا 
پشته  هه ژارى به شێوه يه ك بووه  خه ڵكى ئه و ئاردى 

به ڕووه يان خواردووه .
حه ز ئه كه م دوو شتى ديكه  هه يه  باسى بكه م، 
كه  الى من هه ردووكيان پێكه نيناوييه ، يه كه ميان له  
و  فه يسه ڵ  مه ليك  دژى  له   عاليدا  ڕه شيد  حه ربى 
ئينگليز ئه وانه ى اليه نگرى ئه ڵمانيا بوون، خه ڵكيان 
ڕييانى  هه ڵه بجه  )چوار  مه يدانى  له   كۆئه كرده وه  
وێدا  له   بوو(،  مه يانه كه   ئێستا  هه ڵه بجه ى  بازاڕى 
خه ڵك هه ڵئه په ڕى، به ده م هه ڵپه ڕينه وه  ئه يانگووت: ال 
اله  اال الله  ئينگليز بشكێ ئيشه ڵاڵ، هه موو هه ڵه په ڕين، 
هه ڵپه ڕكێكه  ئاوا ئه ڕۆيشت، له  دواى مانگێك ئينگليز 
له  هه مان شوێندا خه ڵكى  سه ركه وت و گه ڕايه وه ، 
كۆبوونه وه  ئه مجار ئه يانگووت: ال اله  اال الله  ئه ڵمان 
هه ر  خه ڵك  هه ڵگه ڕايه وه ،  شته كه   ئيشه ڵاڵ.  بشكێ 
له  خۆيه وه  ببوو به  دوو به شه وه ، به شيكى ئه ڵمان 

خواو به شێكى ئينگليز خوا بوو.
هه ڵه بجه  و شيوعييه كان: شيوعييه كانى هه ڵه بجه  
حسه ين  حه سه نى  و  عه لى  ته نانه ت  به هێزبوون، 
به گ كه له  به گزاده كانى جاف بوون له  سه ره تاوه  
شيوعى بوون، حسه ين به گ خۆشى شيوعى بوو، 
كه سێك  هيچ  دژى  به اڵم  بوون،  دڕيش  شيوعى 
ته موزى1958  14ى  شۆڕشى  دواى  نه بوون، 
ملمالنێ له  نێوان شيوعيى و پارتدا په يدا بوو، پێش 

ئه و به رواره  كێشه يان نه بوو.
هه ڵه بجه   هه ڵه بجه : خه ڵكى  و  مه هاباد  كۆمارى 
وه ك سلێمانى و ناوچه كانى ترى كوردستان زۆر 
ئاگادارى ئه و شته  نه بوون له به رئه وه  زۆر گرنگييان 
پێ نه دا، به اڵم له وكاتانه دا بوو من له  بياره  بووم، 
نيشانى  خۆيان  هێزى  ويستيان  بياره   شێخه كانى 
حكومه ت بده ن و ناچارى بكه ن به  قسه يان بكات 
ئه وێت  هه رچييان  كوڕه كانى(  و  عه الدين  )شێخ 
بۆيان بكات، ته قه يان له  هه موو مه خفه ره كان كرد.

به    1948 ساڵى  ناڕه زايه تييه كان:  و  هه ڵه بجه  
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له   له  هه ڵه بجه  خۆپيشاندان كرا،  بۆنه ى وه سبه وه  
ساڵى 1952ش خۆپيشاندان كرا، پۆليس به  ئه سپه وه  
هاتنه  ناو خه ڵكه كه  و ته قه يان به ناو خۆپيشانده راندا 
بوو، هه تا  بريندار  كرد و چه ند كه سێك كوژرا و 
له   بوو  شيوعى  ئه وكاته   كه   دزه (  )ئه وڕه حيمه  
و  ئه كرد  موقاوه مه ى  ده مانچه وه   به   كۆاڵنه كاندا 

پۆليسه كانى ڕاونا.
ئولوبجه ى  به   ناوى هه ڵه بجه : تورك  مێژوو و 
به وشێوه يه   تاپۆكاندا  له   هه تا  نوسيوه ،  و  داناوه  
داناوه .  )حلبجه (ى  به   عه ره بيش  نوسراوه ، 
به بۆچونى من ئه مانه  هه ڵه ن، كه س نازانێت، به پێى 
چاره كێكى  جارێك   )500( هه موو  زمان  زانستى 
زمان ئه گۆڕێت، واته  له  ماوه ى دوو هه زار ساڵدا 
ساڵ  هه زار  دوو  ئێمه   ئه گۆڕێت،  زمانه كه   هه موو 
به سه ر زمانه كه ماندا تێپه ڕيوه ، ئه مه  هه ر هه ڵه بجه  
وه رمه زيار  دێت؟  چى  به واتاى  شنروێ  ئه ى  نيه ، 
يانى چى؟ كه  دێيه كه  له  خوار هه ڵه بجه وه يه  و نزيك 

پردى زه ڵمه ، ئه گه ر نه بووبێت به ژێر ئاوه وه .
به بڕواى من هه ڵه بجه  له  زه مانى سۆمه رييه كانه وه  
هه بووه  و چۆڵ نه بووه  هه تا ئه مڕۆ، به ڵگه  بوونه ، 
من مێژوويه كى تايبه تم هه يه ، من سه يرى ڕواڵه تى 
له   هه ڵه بجه   ده ڵێم  ده ليله كاندا  به   و  ئه كه م  ئێستا 
به ره به يانى مێژووه وه  هه بووه  هه تا ئه مڕۆ و چۆڵ 
نه بووه . به نمونه  دووجار مردووى له  كوپدا نێژراو 
له الى مه كته به كه ى خۆمان له  گه ڕه كى پير محه مه د 
دۆزرايه وه . هه روه ها من و براكه م پاره ى كۆنمان 
له  خانووه كه ى خۆماندا كه  له  نزيك باخچه ى ته كيه  
بوو دۆزييه وه ، پاره كه مان له كاتى زه وى هه ڵكه ندندا 
دۆزييه وه ، زۆريش بوو، هه ندێكى گه وره  و هه ندێكى 
بچووك بوو. پاره كان شتى زۆريان له سه ر نوسرا 
بوو، نوسينه كه  كوردى و عه ره بى نه بوو، به وپێيه ى 
كه  براكه م له  من بچووكتر بوو دۆزيبوويه وه ، من نه م 
ئه توانى بڵێم هى منه . دواتر براكه م هات سه ربازى 
له  منااڵن پێ ڕاگرت، منااڵنى كۆئه كرده وه  و چوار 
و پێنج ئه يدانێ، ئه يووت ئێوه  معاشتان ئه وه نه يه ، تۆ 

ئه بێ له  بامۆك تووم بۆ بێنى، تۆ توتڕكم بۆ بێنى، 
تۆ ڕێوازم بۆ بێنى له م بابه تانه .

له به رئه وه  من باوه ڕم وايه  ئه م شاره  له  سه رده مى 
سۆمه رييه كانه وه  هه ر هه بووه  و ئه بێ به  بێستان 
سوورى ببه ستينه وه ، چونكه  له  نێوان هه ڵه بجه  و 
بێستان سووردا چه ند ته پۆڵكه يه ك هه يه  كه  هێشتا 
سه ير  شتى  هه ڵبدرێنه وه   ئه گه ر  هه ڵنه دراونه ته وه ، 
بۆ دنيا ده ره كه وێت، نه ك ته نها بۆ ئێمه . به كورتى 
ناوچه كه  له باربووه  بۆ ژيان، ژينگه ى وانابێت چۆڵ 
بێت، دۆزينه وه ى گۆزه ى ساده  له  هه ڵه بجه  ماناى 
ئه وه يه  هێشتا ژيان هێنده  پێشكه وتوو نه بووه  هى 

پێش مێژووه .
مه سعودى تاهير به گ: تاهيربه گ هه ر مه سعودى 
هه بوو  باوكى  موڵكى  هه رچى  ئه ويش  هه بوو، 
ئه و  هى  ناوخوان  و  شلێر  فرۆشتى،  پێنجوێن  له  
مه سعوديش  هه بوو،  به گ شڕوشۆڵى  بوو، حاميد 
حه زى له  ئۆتۆمبيل ده كرد، شلێر و ناوخوانى به و 
ئۆتۆمبيله  لێ كڕى. مه سعود دوو ژنى هه بوو، به اڵم 
شورته يه ك  معاون  كچى  يه كێكيان  نه بوو،  مناڵى 

بوو، ئه وى تريان ناوى زارا بوو.
شاعيره   له و  جگه   شاعيران:  شارى  هه ڵه بجه  
ديارانه ى كه  ناو و به رهه ميان هه يه ، ئه ڵێن ئه واڵى 
حه سه ن و وه لى دێوانه  و شاعيرى تريش هه بوون، 
بۆ  هه بووه ،  هه ڵه بجه دا  له   ڕۆشنبيرى  به رده وام 
تاك  له وانه يه  شيعرى  باپيرى گۆرانيش   و  باوك 
و ته رايان له مالو ئه وال هه بێت. هه رچى سه باره ت 
به  حه سه ن فه همى به گه  شاعير بوو، به اڵم شيعرى 
تاك و ته راى هه بوو، عه ره ب ئه ڵێن شاعيرانى يه ك 
به اڵم  الواحدة(،  القصائد  ذات  )شعراء  قه سيده يى 

هه ر شاعيره .
نه مبيستووه   ناهى كچى عاديله خانميش من  بۆ 
سافيه يه ى  ئه و  به اڵم  هه بووبێت،  شيعرى  ده ستى 
شيعره كانى  ئه حمه دموختاردا  ته عزييه كه ى  له   كه  
بوو  ئه وه   شيعره كانى  له   يه كێك  ئه خوێنده وه،  

ئه يوت:
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بڵێن به  ناهى خان دڵ نه دا له  دڵ

وه ختێ دێمه وه  چوار باخ بكا به  گوڵ
گوڵى  چوارباخ  هاته وه   كه   ئه وكاته ى  فيعله ن 

كردبوو.
په يوه ندى له گه ڵ شاعيران: له گه ڵ كه مالى و ناتق 
حيلمى  له گه ڵ  هه بوو،  تێكه ڵيمان  و  مه رحه بايى  دا 
شه و و ڕۆژ به يه كه وه  بووين، ته نانه ت هاتوچۆى 
ماڵه وه شمان هه بوو، به اڵم له گه ڵ گۆران نه مبووه، 
له نێو  چونكه   ئه و گه وره  بوو مامۆستاشمان بوو. 
موعجه ب  شيعريان  به   من  كه   شاعيرانه شدا  ئه و 
بووم، مه وله وى به  پله ى يه كه م، گۆرانيش به  پله ى 
دووه م، ئێستاش ديوانه كه ى گۆران له به رده ستمايه .
داناوه   ڕوباعييه كم  خۆم  من  پێشينان:  په ندى 
له   په نده ،  هه ر  ديوانێكم  هه يه ،  په ندم  من  ئاخر 
وه كو  پيشينان  په ندى  ده ڵێم:  په نده كاندا  له   يه كێك 
به و  سوپايه .  به بێ  ده وڵه تى  كورد  بۆ  ياسايه   
ماوه ،  كوردستان  پێشينان(  )په ندى  ده وڵه ته دا 
ئه وه ش كوردستانى هێشتووه ته وه ، په ندى پێشينان 
و  لێره دايه   په ند   )5500( ئه وه   له به ريه تى،  خه ڵك 
له به رده ستمدايه  هێشتا باڵوم نه كردووه ته وه ، كتێب 

و ده ستنووسه كانم كه ميان باڵوبوونه ته وه .
ئاخر  باڵوبكه مه وه ،  هه موويان  نيه   ئيمكانيات 
نوسينى  ده ستوورى  ئه وه   هه يه ،  كتێبم   )20( من 
كوردييه  داهێنانم تێدا كردووه ، تائێستا )36( حه رفم 
من  هه يه ،  كورديدا  له   ده نگ   )36( پيشاندراوه ، 
زانكۆ  نابێت  ئه مه   ئه ى  ده نگ،   )60( گه ياندوومه ته  
له   هه يه   ده نگ   )60( بزانێت  خه ڵك  نابێت  بزانێت، 

زمانى كورديدا.
جگه له وه ش كارى ديكه م تێدا كردووه  هه مووى 
ئه وه   نيه ،  ئيمكانا تم  بكه م،  چاپى  ناتوانم  داهێنانه ، 
ميلله ته ،  ئه م  بۆ  قازانجه   هه مووى  ئۆپه رێته    )45(
ئێمه   عه ره ب،  به   كراوه   كورد  شاره كانى  تيايه تى 
ناڵێين  ميقدادييه   و  سه عدييه   ئه ڵێين  هه موومان 
شاره بان و قزرابات، چونكه  عه ره ب واى ناوناوه ، 
ئامێدى ناوناوه  عه مادييه ، ئاكرێى ناو ناوه  عه قره ، 

چه مه بۆرى  )افتيخار(،  به   گۆڕيوه   حه فته غارى 
گۆڕيوه  به  زمبور كه  عه ره بييه .

عاديله خانم: من نازانم خوێنده وار بووه  ياخود 
نا، هه ر باسيش نه كراوه ، كه  خوێنده وار بووه  ياخود 
نا، به اڵم ئه و ئافره ته  به و زيره كييه  ئه بێت خوێنده وار 
بووبێت، ئه وه شى كه  ئه ڵێن له كاتى داواكردندا خانم 
پاشاى نه بينيوه  مه نتيق قبوڵى ناكات، وه سمان پاشا 
به و ده سه اڵت و بوونه وه  چه ندينجار چووه ته  سنه ، 
چووه ته  ماڵيان و ميوانيش بووه  اليان، چۆن ئه بێت 
ئه م كچه  ئه م پياوه  گه وره ى نه بينيبێت، له به رئه وه  
نييه .  ئه سڵيان  و  دروستكراون  قسانه   جۆره   ئه م 
سه باره ت به  مردنه كه شى بيستوومه  كه  خواردنى 
هه ڵهێنانه وه يه   ئه و  هه ڵيهێناوه ته وه ،  خواردووه  

قورحه ى مه عيده يه ، نه خۆش بوو.
چل  له   بێت  شيعر  شيعرێك  نوسين:  سه ره تاى 
1943دا  ساڵى  له   به اڵم  ده ستمپێكردووه ،  ساڵييه وه  
باڵوكرايه وه ،  گه الوێژدا  گۆڤارى  له   شيعرێكم 
ئازيز(،  كوێستانى  به هاره   دڵ  )ئه ى  به ناونيشانى 
وامداناوه   چونكه   بوو،  سه خت  شيعره كه ش 
موسته زاده ، دانانى شيعر به وجۆره  نه ختێك سه خته ، 
چونكه  وه زن و قافيه  و زياده ى هه يه ، به دوو شێوه  
به جۆرێك  ئه كه ينه وه   لێ  زياده كانى  ئه خوێنرێته وه ، 
ئه خه يته وه   زياده كانيشى  ئه خوێنرێته وه ،  شيعره كه  
سه ر له گه ڵ زياده كان ئه خوێنرێته وه ، له وكاته وه  ئيتر 

شيعرم نوسيوه .
بريتين  به رهه مه كانم  گرنگترين  به رهه مه كان: 
له : كوردواته نى)ده  به رگه  باڵوكراوه ته وه (، پيران و 
بووه (،  چاپ  په نده   به شى  يه كه م  )به رگى  په نديار 
نه بووه ،  چاپ  دووه مى  )به رگى  په نديار  و  پيران 
ناومناوه  ديوانى ع.ع شه ونم(، ديوانى ع.ع شه ونم 
به شى مناڵ، 45 يارى مندااڵنه ، ده ستوورى نوسينى 
به شى  شه ونم  ع.ع  )ديوانى  ئۆپه رێت  كوردى، 

ئۆپه رێت(، ڕێزمانى كوردى...هتد.
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د. كامەران محەمەد
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حەقیقەت  و مێژوو

مەبەست لە مێژوو تەواوی ئەو توێژینەوانەیە 
كە بە بوونەوەر و شتەكانەوە پەیوەستن، ئەوانەی 
ناچارمان  توێژینەوەیەكە  واتە  بەسەرچوون،  كە 
چونكە  بگرینەبەر،  ناڕاستەوخۆ  ڕێگەیەكی  دەكات 
لەسەربەنی گریمانە گەلێكەوە دەگەڕێین، بۆ ئەوانەی 
چ  تا  بپرسین:  كە  خۆیەتی  جێی  بەاڵم  )ونن(!  كە 
سنوورێك دەتوانین مێژوو-بەواتا فراوانەكەی- بە 

تاكە مێژووییەكی ڕاستەقینە دابنێین؟)1(
یەكێك لە سەرەتاییترین كارەكانی مێژوونووس 
بریتییە لە خستنەڕووی تەواوی ئەو بەڵگەنامانەی 
كە پەیوەندییان بە بابەتەكەیەوە هەیە، دواتر دەبێت 
زانیاریانەی  ئەو  )گشت(  خستنەڕووی  پاڵ  لە 
هەیە  بەڵگەنامەكانەوە  تاكەتاكەی  بە  پەیوەندییان 
بە  دەتوانرێت  ئایا  بكات:  ئاراستە  پرسیارە  ئەم 

ڕاست بزانرێت یاخو متمانەی پێدەكرێت؟ 
بكەینەوە كە  ئەوە ڕوون  لێرەدا جێی خۆیەتی 
باوەڕ  ئەوانەی  كە  ئەوەیە  )گشت(  لە  مەبەست 
كە  ناگەیەنێت  ئەوە  پێبكرێت،  متمانەی  یاخود 
كە  لەوەیە  مەبەست  بەڵكو  ڕوویداوە!  دەقاو ودەق 
ڕێگەی  لە  دەتوانین  كە  ڕوویداوە!  لەوەی  نزیكە 
پشكنینێكی وردی باشترین سەرچاوەی بەردەست 
ئەوەی  كە  دەگەیەنێت،  ئەوە  ئەمەش  بگەین،  پێی 
پێی گەیشتین )هاوشێوە(ی ئەوەیە كە بە كرداری 

ڕوویداوە)2(.
لەم ڕوانگەیەوە ئەمە كەمترە لەوەی كە واتای 
وەسفكردنێكی وردی ڕوداوێكی ڕابردوو ببەخشێت! 
لەسەر  بڕیاری  مێژوونووس  تر  بەواتایەكی 
شیاوێتی دروستێتی دەدات، نەك بڕیاردان لەسەر 
پەیوەندییەكی  هەرچەندە  بابەتیبوونی.  ڕاستێتی 
)دووانە( بەاڵم  هەیە،  ئەم دووانەدا  لەنێوان  بەهێز 

ش نین!
لەم سەربەنەوە )حەقیقەتی مێژوو( دەكرێت بە 
دۆخێكی دیاریكراو وەسف بكرێت، كە لە )بەڵگەنامە 

گەلێكی مێژوویی( بەشێوەیەكی ڕاستەوخۆ یاخود 
ناڕاستەوخۆ داتاشراوە! بەوپێیەی كە ئەوە متمانە 
میتۆدی  یاساكانی  پێی  بە  ئەوەی  دوای  پێكراوە، 

توێژینەوەی مێژوویی پشكێنراوە.
كە  هەن  ڕاستی  بێشومار  ژمارەیەكی  لێرەوە 
لەسەر  ڕەزامەندییان  مێژوونووسان  تەواوی 
دەربڕیوە، بۆ نموونە ڕاستی ئەوەی كە )سوقرات 
داگیركردووە( و  هندستانی  )ئەسكەندەر  ژیاوە( و 
هەڵكۆڵیوە( و  موسای  پەیكەری  ئەنجیلۆ  )مایكل 
ڕۆژ  چوار  ماوەی  بۆ  1933 و  لەساڵی  )بانكەكان 
ویالیەتە  كۆماری  سەرۆك  بڕیاڕی  لەسەر 
)ڕاستی(  تاد(.  داخران و..  ئەمریكا  یەكگرتووەكانی 
گەلێكی سادە و چەسپاوی لەم شێوەیە بە دەگمەن 
ناكۆكی لەسەر دروست دەبێت، چونكە تێبینیكردن و 
تۆماركردنی ئاسانە و بڕیارگەلێك لەخۆ ناگرن كە 
لەگەڵ  نییە  نەساز  دواتر  ڕوونبكەنەوە و  بەهایەك 

هیچ زانیارییەكی چەسپا و المان.
هاوكات لەگەڵ ئەوەشدا هەندێ  گوزارشت هەن 
سادە و دروستن! بەاڵم دەبنە شوێنی پرسیار المان! 
كەسێتی  دەربارەی  نەبێت  ناكۆك  كەس  ئەگەر 
بەدیدەكەین  كەمتر  ڕێكەوتنێكی  ئەوا  سوقرات، 
ئەدەبی  كە  كۆنانەی  كەسایەتییە  ئەو  دەربارەی 
گەلی جولەكە باسی كردوون! هاوكات ئەگەر كەس 
لەالیەن  موسا  پەیكەری  كە  نەكات  لەوە  گومان 
مایكل ئەنجیلۆوە دروستكراوە، ئەوا كەسانێكی كەم 
تا ئێستاش گومانیان هەیە دەربارەی شانۆنامەكانی 
بیكۆن(ەوە  )فرنسیس  لەالیەن  كە  شكسپیر 

نووسرابن!!)3(
ئەگەر جیاوازی لەنێوان مێژوونووساندا لەسەر 
زانیاریگەلێكی سادەی لەو شێوەیەدا دروست ببێت، 
مێژووییەكی  هەڵسەنگاندنی  لە  ناكۆكی  چۆن  ئەی 
ماوە مامناوەند )بەواتا برۆدێلییەكەی( فرە ڕەهەندی 
كۆمەڵگەیەكی وەك یەكێتی سۆڤێت دروست نابێت؟!
لەسەر  قسەی  مێژوونووس  ئەوەی  ئاشكرایە 
دەكات، لە ئێستا ئامادەیی نیيە و بەسەر چووە. بۆیە 



131 

ە. 
ریی

نبی
ۆش

 ڕ
یی

زر
 ه

کى
رێ

ۆڤا
گ

لخا

ژماره )19(
تشرینى یەکەم 

2018

دەبێت ڕێگەیەكی ناڕاستەخۆ بگرێتەبەر، كە لەسەر 
دۆزینەوەی  هەوڵی  گریمانەگەلێكەوە  بنەڕەتی 
مادییەوە  ڕووی  لە  بۆیە  ونن!  كە  دەدات  ئەوانە 
تر  شتانێكی  بەڵگەنامەكان  شوێنەوار و  لە  جگە 
مێژوو  ویستی  پێی  بە  كە  نین،  بەردەستدا  لە 
)مێژوونووس(  ویستی  پاشانیش  یەكەمجار و 

كۆدەكرێنەوە و هەڵدەبژێردرێن )4(.
 )1920-1864 فیبەر  )ماكس  سەربەنەوە  لەم 
واقعی  سنوردارە،  مێژوویی  مەعریفەی  پێیوایە 
ڕاڤەكردنی  هەوڵی  مێژوونووس  كە  مێژوویش 
فرە ڕەهەندە،  دەوڵەمەند و  واقعێكی چڕ  و  دەدات، 
جیاوازەكانی  كایە  میتۆدێكی  هیچ  ئەوە  لەبەر 
زانستە مرۆڤایەتییەكان بەتەنها ناتوانێت بەسەریدا 

زاڵ بێت)5(!
پەنجاكانی  لە  بوو  بنەڕەتە  ئەم  لەسەر  هەر 
سەدەی ڕابردوودا مێژوونووسی گەورەی فەڕەنسی 
زانستە  )یەكێتی  بۆ  بانگەشەی  بڕۆدێل(  )فێرنان 
)ئابووریناس،  پێیوابوو  كرد و  مرۆڤایەتییەكان( 
دیموگرافەر، كۆمەڵناس، دەروونناس، جوگرافیناس، 
چونكە  ساویلكەن!  زۆر  ەكان  مێژوونووس،...تاد( 
پێیانوایە تەنها  لە خۆیاندا ڕۆچوون و  هەریەكەیان 
بەسەر  دەتوانن  خۆیان  تایبەتەكانی  پێوەرە  بە 
میتۆدە  وایە  پێیان  وایە  زاڵبن،  شتێكدا  هەموو 
لەوان  یەكێك  هەر  بوارەی  ئەو  سنووردارەكەی 
كاری تێدا دەكەن دەتوانێت مرۆڤایەتی بەرجەستە 
بكات)6(. هەر )ماكس فیبەر( پێیوابوو ئەو هۆكار و 
پێدەكەن،  دیاردەكانی  لێكدانەوەی  كە  ئامرازانەی 
یەكگرتوونین و لەسەربەنی پەیوەندی مێژوونووس 
بە بەها ئایینی و ئاكاری و كۆمەاڵیەتی و سیاسی و...

تاد وەرگیراوە!)7(
مێژوونووس  دەبێت  دەڵێت:«  )ه.مارو(  دواتر 
بتوانێت لە بەڵگەنامەوە بۆ ئەو واقیعە هەنگاوبنێت 
شتێكی  )ئەو(  بە  سەبارەت  لێیدەكۆڵێتەوە و  كە 
ڕابردوودا  لە  ڕوداوەی  ئەو  ئەستەمە  دەرەكیيە، 
ڕوویداوە دروست بكرێتەوە! لەكاتێكدا تێپەڕبوونی 

دوورتر  )یەقینبوون(  پلەی  چركەساتێك  هەر 
بەشێوەیەكی  بەڵگەنامەیەك  هیچ  دەخاتەوە. 
یەكالكەرەوە ناتوانێت گوزارشت لە بوونی واقعێك 
بكات، هەروەك تاكە بەڵگەنامەیەكیش دەسەوسانە 
لە خستنەڕووی واقیعیبوونی واقیعێك ) لەبەرئەوەی 
هۆكاری  كاریگەری  لەژێر  سەلماندنەكان  هەموو 
بە  ئەگەر متمانەمان  لەكاتێكیشدا  ئەمە  تایبەتیدایە، 

گەواهیدەرەكە هەبێت«.)8(
هەروەها )پۆڵ ڕیكۆر(یش ئەوەی دەرخستووە، 
بابەتێتی و  )خودێتی و  مێژوویی  مەعریفەی  كە 
تەفسیركردن و تێگەیشتن و تێبینی و گریمانەكردن و 
من و ئەوی تر و ڕابردو و ئێستا و..تاد( هەموو ئەمانە 

پێكەوە و تێیدا پێكدا دەچن!)9(
ڕووداوەكانی  گێڕانەوەی  بەتەنها  مێژوو  واتە 
بۆ  نیيە،  )ئەدەبی(یش  كارێكی  نيیە و  ڕابردوو 
مێژوو  مرۆڤایەتی.  مێژووی  نووسینەوەی 
)مەعریفەیەكی زانستییە!(، ئەو مەعریفە زانستیەیە 
كە مێژوونووس دەربارەی ڕابردوو دای دەڕێژێت، 
دەبەستێت،  ورد  زانستی  میتۆدێكی  بە  پشت 
ئەو  حەقیقەتەكانی  ئاشكراكردنی  ئامانجی  كە 

مێژووەیە)10(.
مەعریفەیەكی  مێژوویی  مەعریفەی  واتایە  بەم 
بابەتیبوون و  ئاستی  بۆ  ناتوانرێت  كە  ڕێژەییە، 

یەقینیی زانستەكانی تر بەرزبكرێتەوە! 

لێوان لێو لە ئایدیۆلۆجیا
لە  كۆمۆنیزم(  ڕاستەقینەی  )مێژووی  كتێبی 
)وەلید  وەرگێڕانی  و  لۆتا( *  )ریمۆند  نووسینی 
پێنج  لە دووتوێی  نورەدین(ە.  عومەر و زەردەشت 
بەشدا لە سێ  ئەزموونی مێژوویی دواوە، ئەوانیش 
)شۆڕشی  پاریس( و  )كۆمۆنەی  ئەزموونەكانی 
ئۆكتۆبەر و سەردەمی ستالین( و )ئەزموونی چین( و 
كۆمۆنیستی  نوێی  شەپۆلی  لە  باس  كۆتایشدا  لە 
ئەزموونی  ڕوانگەی  لە  تەنها  لێرەدا  ئێمە  دەكات. 
شۆڕشی ئۆكتۆبەرەوە كە بەشی سێیەمی كتێبەكەی 
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)مێژووی  هەڵسەنگاندنی  هەوڵی  تەرخانكراوە،  بۆ 

ڕاستەقینەی كۆمۆنیزم(مان داوە.
سەرسامی  كتێبەكە  ناونیشانی  بڵیم  ڕاشكاوانە 
كردم!  ئەمە سەرەڕای ئەوەی جیاوازی لە ناونیشانی 
هەرسێ  چاپە ئینگلیزی و فارسی و كوردییەكەیدا هەیە! 
سەركەوتوو  بەڕێزەكان  وەرگێڕە  ئێمە  بەڕای  كە 
نەبوون لە وەرگێڕانێكی دروستی ناونیشانەكەیەوە! 
 The communist revolution and the(
واقعی  )تاریخ   ،)real path to emancipation
كە  كۆمۆنیزم(!  ڕاستەقینەی  )مێژووی  كمونیسم(، 
جیاوازییەكی زۆر لەنێوان واتاكانی هەر سێكانیاندا 
بەكوردی  ئەوەی  لەبەر  ئێمە  بەاڵم  بەدیدەكرێت. 
بەڕاستییان  وەرگێڕەكان  دیارە  باڵوكراوەتەوە و 
ناونیشانەی  ئەو  هەر  كوردیش  خوێنەری  زانیوە و 
بینیوە، بۆیە بەشیاو زانرا قسە لەسەر ئەو ناونیشانە 

بكرێت!
 بۆ یەكەمجار ناونیشانێكم بەرچاو كەوت، زۆر 
ڕابگەیەنێت،  خوێنەر  بە  بێسڵكردنەوە  بوێرانە و 
ڕاستەقینەی  مێژوویەكی  بە  دەتەوێت  ئەگەر 
لەبەردەستدایە!  ئەوەتا  ئاشناببیت؟  كۆمۆنیزم 
)مرۆڤێك( بتوانێت بەو تێڕوانین و بۆچوونانەی لە 
میانەی چەندەها گوزارەدا بەرانبەر بە مێژوویەك 
بكات،  وەسفی  ڕاستەقینە  بە  ببڕێت و  دەری 
بەڕاستی نووسەرێكە كە دەبێت هەموو خوێنەرێكی 
)ڕاستەقینە( هەڵوێستە لەسەر نووسینەكەی بكات!

)نەزانی(  و  )ناتەواوی(  و  كە  )مرۆڤ(ێك 
ئەم  پێكهاتەیی و  لە  بێت  بەشێك  )ئارەزوو( 
مرۆڤێكدا  هەموو  سروشتی  لە  خەسڵەتانەش 
ئەو  مێژووەی  ئەو  بێت و  ئەوجاش  ڕەخسابێت، 
دەیگێڕێتەوە بە )ڕاستەقینە( پەسنی بكات، بەڕاستی 

نووسەرێكی بوێرە!
مێژووی  دەڵێت،  پێمان  كتێبە  ئەم  ناونیشانی 
ڕاستەقینەی كۆمۆنیزم لە دووتوێی الپەڕەكانی ئەم 
ئەو  تەواوی  نەفی  ناڕاستەخۆ  واتە  بەرهەمەدایە! 
مێژووی  لەسەر  ئێستا  تا  كە  دەكات،  نووسراوانە 

قوتابخانە  مێژوونووس و  لەالیەن  كۆمۆنیزم 
جیاوازەكانەوە خراونەتەڕوو! 

لێرەدا ڕەنگە ئەو پرسیارە سەرهەڵ بدات، كە 
بۆچی قسە لەسەر نووسەر دەكرێت، لەباتی ئەوەی 
ته واوی ڕستەكانی  خوێندنەوەیەكی زانستییانە بۆ 

نێو كتێبەكە ئەنجام بدرێت؟ 
مێژوویی  بەرهەمێكی  لەسەر  قسە  ئەستەمە 
مێژوونووس  خودی  لەسەر  قسە  ئەگەر  بكرێت، 
)جیهانبینی و  ئەوە  كۆتاییدا  لە  چونكە  نەكرێت! 
فراوانی و تەسكی بازنەی زانیارییەكان و پسپۆریی و 
خەون و...تاد(  بەرژەوەندی و  حەز و  ویست و 
لەم  هەر  دەنێت!  بونیاد  مێژوو  كە  مێژوونووسە 
دیاری  ئادگارێكی  دەبێتە  )جیاوازی(  سەربەنەوە 

نێو لێكدانەوە مێژووییەكان.

دیكتاتۆرێتی چینی بااڵدەست
هەر  كە  ماركس  تێڕوانینەی  ئەو  لەسەربەنی 
دەوڵەتێك لە جەوهەری خۆیدا بریتیيە لە دیكتاتۆرێتی 
چینی بااڵدەست بەسەر كۆمەڵگاوە«)11(! واتە لەم 
)بۆرژوازی و  چینە  دوو  لەو  هەریەكە  ڕوانگەیەوە 
حوكمی  خۆیان  ئایدیۆلۆجیای  بەپێی  پرۆلیتاری( 
كەواتە  دەكەن!  تردا  چینەكانی  بەسەر  تەواو 
پرۆلیتاریا  دیكتاتۆرێتی  بۆرژوازی و  دیكتاتۆرێتی 
پەیوەندییەكی  ئەمەش  دراون!  یەك  دیووی  دوو 
بنەڕەتی بە سروشتی دەسەاڵتی سیاسییەوە هەیە، 
لەسەر  پەنجە  بەڕاشكاوی  ئیگڵتۆن(  )تێری  وەك 
ماركسیزم  ڕەنگە  دەڵێت:«  دادەنێت و  خاڵە  ئەم 
هەركاتێك  بەاڵم  بێت.  باش  زۆر  تیۆرییدا  لە 
جگە  دەرەنجامەكەی  پراكتیكییەوە،  بواری  كەوتە 
بە  كوشتاری  ستەمكاری و  تۆقاندن،  ترس و  لە 
كۆمەڵی ترسێنەردا، شتێكی دیكەی بەدوای خۆیدا 
ئەكادیمییە  بۆ  ماركسیزم  لەوانەیە  نەهێناوە. 
كە  بێت  باش  ئایدیایەكی  پارەدارە خۆرئاواییەكان 
شتگەلێكی  وەك  دیموكراسی  ئازادی و  دەتوانن 
بۆ  بەاڵم  بكەن.  سەیر  یەكالییكراوە  گرنگ و 
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قاتوقڕی،  لەنێو  ئاسایی  ژنی  پیاو و  میلیۆنان 
ئابووریی  زۆرەملێ ،  كاری  ئەشكەنجە،  مەینەتی، 
داڕماو و دەوڵەتە سەركوتكەرەكاندا ترسناك بووە. 
ئەمانە، كەچی هێشتا  ئەوان كە سەرەڕای هەموو 
بەرگری لە تیۆریی ماركسیزم دەكەن، یان عەقڵیان 
هەموو  لە  پشتیان  یاخود  ساویلكەن  سووكە و 
واتە  سوسیالیزم  كردووە.  ئەخالقییەكان  بەها 
نەبوونی ئازادی، هەروەها واتە كەمبوونەوەی كااڵ 
ماتریالییەكان، چونكە ئەمانە دەرەنجامی تووڕەیی 
بۆچی  ئیگلتۆن:  تێری  بووە.«  بازاڕ  لەنێوبردنی 
پێشڕه و  )وه رگێڕانی:  بوو؟،  حه ق  له سه ر  مارکس 

محه مه د، ده زگای ئایدیا، 2015،  ل 51
مێژوویی  مەعریفی  پاشخانێكی  كەسێك  گەر 
كە  تێدەگات،  لەوە  بەئاسانی  هەبێت،  دەوڵەمەندی 
دەسەاڵتدارێتییەكانی  دەوڵەت و  زۆری  بەشێكی 
هەڕەشە و  ڕووبەڕووی  مرۆڤایەتی  مێژووی 
پاكانەكردن  بەاڵم  بوونەتەوە،  گەورە  مەترسی 
ئەو  نەیار و  قەالچۆكردنی  جینۆسایدكردن و  بۆ 
لەگەڵ  ناكەنەوە  بیر  هاوئاواز  كە  كەسانەی 
توێژی فەرمانڕەواكاندا ئەوا نەك هەر ئەو مرۆڤە 
بوونی پێودانگە زانستییەكان لە بابەتەكەیدا بەتاڵ 
ئاكارییەكانیش  مرۆیی و  بەها  لە  بەڵكو  دەكاتەوە! 
كەسانێكی  تەنانەت  چونكە  دەكاتەوە)12(!!  خاڵی 
بیانووییان  بەهانە و  )نیرۆن( و)هیتلەر( و...تاد،  وەك 

بۆ كارە دڕندانەكانی خۆیان هێناوەتەوە!
هیزە  )ستالین(بۆ  سازشكردنی  هاوكات 
ئایینی و نەریتی و...تاد، لەالیەكەوە و پاشەكشەكردن 
ژن و  مافی  لەبارەی  كە  )دەستكەوتانە(!ی  لەو 
كۆرپەلە و  لەباربردنی  هاوڕەگەزبازییەكان و 
پێشتر  كە  تەقلیدیی  خێزانی  ستایشكردنی 
بەدەستهابوون)13(. لەالیەكی ترەوە، ئەو ڕاستییە 
دەسەلمێنن كە )ستالین(كارێكی جیاوازی لە كاری 
مێژوو  تری  سەركردەكانی  هەرەزۆری  بەشی 
سیاسەتی  ئەوان  وەك  ستالینیش  نەداوە!  ئەنجام 
گەیشتنی  ئاكام  بە  بۆ  گوتەنی  كردووە)ماكیاڤیلی( 

كۆمۆنیزم  بااڵكانی  بەها  بێگوێدانە  مەبەستەكانی، 
ئەوەی پێویست بووبێت و تەواوی ئامرازە شەرعی و 

ناشەرعییەكانی بەكارهێناوە!
ڕوسیا  بااڵدەستی  ڕژێمی  دەربارەی  )لۆتا( 
بوو  سەركوتكەر  ستەمكار و  ڕژێمێكی  دەڵێت:« 
سەڵتەنەتی قەیسەر لەسەر بنەمای پۆلیسی نهێنی، 
خەڵك  چاودێریكردنی  ڕاوەدوونان و  زیندان و 
قسەكردن  ئەگەر  ڕاستیدا  لە  دامەزرابوو!«)14( 
ئەوا  بێت،  ستەمكاری  دامەزراوانە و  ئەو  لەسەر 
بریتیبوو  تەنها  هات  بەسەردا  گۆڕانكاری  ئەوەی 
لەسەردەمی  ناونیشانێك  چەند  گۆڕینی  لە 
سۆڤێت و  یەكێتی  دروستبوونی  شۆڕش و  دوای 
سەردەمی فەرمانڕەوایەتی )ستالین(! ئەگینا بازنەی 
ڕاوەدوونان و...تاد  سەركوتكردن و  ستەمكاری و 

بەشێوەیەكی ترسناك فراوانتر بوو!
دەكات،  نوێیە  دەوڵەتە  لەو  باس  كاتێك  )لۆتا( 
كە هاتبووە ئاراوە، دەڵێت:« یەكسەر دوو فەرمانی 
هەژێنەری واژۆ كردبوو، یەكەم فەرمانیان، ڕوسیای 
لە جەنگ هێنایە دەرەوە و خوازیاری كۆتایهێنان بوو 
ئاشتییەك  دڵتەزێنە و خوازیاری  بڕە  بەو كوشت و 
بووبەبێ  هیچ سەركەوتنێك و پێكەوە لكاندنی هیچ 

واڵت و سەرزەمینێكی تر.«)15(
كە  بوو،  نوێیە  دەوڵەتە  ئەم  هەر  ئەوە  بەاڵم 
چەندەها  سەروەری  ناڕاستەخۆ  یاخود  ڕاستەخۆ 
سنووری  یەك  دوای  لە  یەك  پێشێلكرد و  واڵتی 
ئەوەی  دەكردن!  فراوانتر  پێ   نوێیەكەی  دەوڵەتە 
)لۆتا( لێرەدا دەیبینێت واژۆكردنەكەیە، بەاڵم ئەوەی 
واژۆیەیە  ئەو  پێشێلكردنی  دەپۆشێت  لێ   چاوی 
لێرەدا  واتە  نوێیەكەیە!  دەوڵەتە  خودی  لەالیەن 
كردووە  لەت  بەشێوەیەك  نووسەری  ئایدیۆلۆجیا 
كە نەیتوانیوە خۆی كۆبكاتەوە و بۆچوونەكانی یەك 

بخاتەوە!
پۆلیس و  دادگا و  سوپا و  لە  باس  كاتێك  )لۆتا( 
سەرمایەدارییەكاندا  كۆمەڵگا  لە  زیندان و...تاد 
وەسفیان  سەركوتكەر  دامەزراوەی  وەك  دەكات. 
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)دیكتاتۆرێتی  لە  باس  بەرانبەردا  لە  بەاڵم  دەكات. 
فریشتە  وەك  نوێیەكەدا  دەوڵەتە  لە  پرۆلیتاریا( 
دەكات و وا لە خوێنەر دەگەیەنێت، كە لە دەوڵەتە 
باشیان  ڕۆڵكی  دامەزراوانە  ئەو  نوێیەكەدا 
ئەگەر  نەبوون!  سەركوتكەر  دەسەاڵتێكی  بینیوە و 
كردنی  كۆنترۆڵ  بۆ  ئەوا  كردبێت،  سەركوتیشیی 
ئەو مەترسیانە بووە، كە لەالیەن كەس و هیزەكانی 

دژە شۆڕشەوە ئەنجام دەدران.)16(

دەوڵەته  نوێیه که و كەمینە نەتەوەییەكان
)لۆتا( دەڵێت: ئەم دەوڵەتە دانی بە مافی چارەی 
خۆنووسیندا نا، مافی ئەو نەتەوە ستەمدیدانەیە كە 
دەسەاڵتدار  نەتەوەیەكی  یان  ئیمپراتۆریەتێك  لە 
بەدەستبێنن!  خۆیان  سەربەخۆیی  جیاببنەوە و 
ڕوسیا  لە  كە  دێنێتەوە  فیلەندا  نموونەی  )لۆتا( 
سەربەخۆ)17(،  واڵتێكی  دەبێتە  دەبێتەوە و  جیا 
بە گوێرەی  كاتێك،  یەكێتی سۆڤێت، هەموو  بەاڵم 
نەتەوە  دۆزی  تەماشای  خۆی  بەرژەوەندی 
لە  سۆڤێت  سیاسەتی  كردووە!  بندەستەكانی 
پارچەكانی كوردستاندا پەیوەندی بە بەرژەوەندی و 
هەڵوێستی تایبەتی وان لەگەڵ ئەو واڵتانەی كورد 
تیایندا دەژی هەبووە. شۆڕشی شێخ مەحممود كە 
پچڕ  بەشێوەیەكی  دەستیپێكرد و  لە ساڵی 1919دا 
پچڕ تا 1931 درێژەی هەبوو، لەگەڵ ئەوەی شێخ 

داوای  نووسیبوو و  )لینین(  بۆ  تایبەتیشی  نامەی 
شێخ  داواكارییەكەی  نامە و  لێكردبوو،  یارمەتی 

بێوەاڵم مانەوە!)18(
لەساڵی 1920-1921 دا 39 هەزار تفەنگ و 63 
ملیۆن فیشەك و 54 تۆپ و 20 هەزار ماسكی دژی 
نەوتێكی زۆری كردە خەاڵتی  كیمیایی و زەخیرە و 

توركیا!
لەساڵی 1925 سۆڤێت پێشقەرەوڵی ئەو واڵتانە 
شۆڕشی  دژی  ژاراوییان  پڕوپاگەندەی  كە  بوو 
بە  دەكردەوە و  كوردستان  باكوری  لە  كورد 
ڕاپەڕینێكی ئایینی و كۆنەپەرستانە دەیانناساند)19(. 
كۆماری  بە  بەرانبەر  سۆڤێت  هەڵوێستی  ئەوا 
شۆڕشی  دواتر  سوریا و  دواتر  كوردستان و 
ئەیلول و...تاد هەموو ئەوانە ئەوە رەتدەكەنەوە كە 
سۆڤێت و بەتایبەتیش لەسەردەمی )لینین( و)ستالین(
دا داكۆكیكاری مافی چارەی خۆنووسینی گەالنی 

بندەست ببوبێتن!!
یەكێك لە كێشە گەورەكانی ئەم كتێبە و بەشێك 
لە هەڵگرانی ئایدیۆلۆجیا پەڕگیرەكان ئەوەیە كاتێك 
دەیانەوێت لە گەورەیی تاوانێك بچووك بكەنەوە، 
ڕاستەوخۆ سەرنجی خوێنەر و مرۆڤەكان بۆ تاوانی 
ڕادەكێشن و  مێژوو  ناو  حوكمڕانییەكانی  كەسان و 
لەچاو  دڵۆپێكە  كردمان  ئێمە  ئەوەی  دەڵێن  پێیان 

دەریایەك لەوەی ئەوان كردیان!!

لەساڵی 1925 سۆڤێت پێشقەرەوڵی ئەو واڵتانە 
بوو كە پڕوپاگەندەی ژاراوییان دژی شۆڕشی كورد لە 
باكوری كوردستان دەكردەوە و بە ڕاپەڕینێكی ئایینی و 

كۆنەپەرستانە دەیانناساند

;
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-1936( قۆناغی  بەدرێژایی  دەڵێت:«  )لۆتا( 
1938(... زۆرێك لە خەڵكی بێگوناه سەركوتكران، 
كاربەدەستە ئابوورییەكان، ئەفسەرە سەربازییەكان، 
ناڕەزایەتی و  پێشوو  سااڵنی  كە  حیزب  ئەندامانی 
وەك  تر  كەسانێكی  یان  نواندبوو،  ناكۆكییان 
سەرچاوەی نووستووی ناكۆكی دەبینران، چەشنی 
ڕۆشنبیران كە سەركوتكران، مافە سەرەتاییەكانی 
ئەم  بەپێی  خەڵكیش  هەڵوەشێنرایەوە و  خەڵك 
هەڵوەشانەوەیە لەناوبران و ئیعدام كران. هەروەك 

وتم ئەم هەاڵنە زەق و زل بوون«)20(.
دواتر دەڵێت:« گەر ئەو هەمووە زیادەڕۆگەرییەی 
بناسین،  بەڕەسمی  ڕوویدا،  سۆڤێتدا  یەكێتی  لە 
لە  ڕوداوێك  بە  نیە  بەراورد  قابیلی  تەنانەت  ئەوا 
قەترەیەكە  یەكگرتووەكاندا و،  ویالیەتە  مێژووی 

لەچاو دەریای ویالیەتە یەكگرتووەكاندا...«)21(
تاوانەكانی  بەخێرایی سەربووردێكی  دواتریش 
ویالیەتە یەكگرتووەكان لە سەردەمی جیفرسۆنەوە 
تا جەنگی كۆریا و عێراق دەكات! بۆ ئەوەی پێمان 
سۆڤێتدا  یەكێتی  )ستالین(لە  ئەوەی  كە  بڵێت 
زۆر  شۆڕشێكی  لە  كردن  داكۆكی  بۆ  كردی:« 
لە  بوو  بریتی  ئامانجەكەی  كە  ئەنجامیدا،  گرنگ 
ڕزگاركردنی دونیا لە كۆیالیەتی ئەویش لە فۆرمە 

مۆدێرنەكانیدا)22(.
یەكگرتووەكان و  ویالیەتە  مێژووی  لە  ئەوەی 
یەكێتی سۆڤێتدا بوونەتە قوربانی تەنها مرۆڤەكان 
بیانوویەكەوە  هەر  بە  دەسەاڵتێك  ئەگەر  بوون! 
بێت و ملیۆنەها مرۆڤ لەناو ببات! ئیتر چاوەڕوانی 
چ بەهەشتێكی لێ  دەكرێت كە لە ئایندەدا بە خەیاڵی 
ئەوە  دەكات؟  دروست  دیكەی  ئەوانی  بۆ  خۆی 
گرنگ  شۆڕشێكی  بە  مرۆڤەكان  كوشتنی  كەی 
دانراوە؟! ئەوە چ سوكایەتیكردنێكە بە پیرۆزترین 
ئەگەر  )خو[ن(یانە؟!  ئەویش  كە  مرۆڤەكان  شتی 
سیستمێك لە بەرگریكردن لە شكۆ و ڕێز و بوونی 
مرۆڤەوە بگۆڕێت بۆ شكاندن و لەناوبردنیان! ئەوا 

كەڵكی ئەو سیستمە لە كوێدایە و بۆ كێیە؟!

كۆمەڵگەكانی  لەتەواوی  كۆیالیەتی  تەنانەت 
مرۆڤایەتییدا و بە فۆرمی جیاواز هەبووە و تەنانەت 
سۆڤێتدا  یەكێتی  لە  ستالین و  خودی  لەسەردەمی 
لە فۆرمێكی مۆدێرندا نەك  گەیشتە ترۆپك! بەاڵم 
كۆیالیەتیدا  مێژووی  لە  تەقلیدییەی  شێوە  بەو 

خوێندومانەتەوە!
نەهێشتنی  بەناوی  گاڵتەجاڕییەكە  چ 
كۆیالیەتییەوە سەدەها هەزار و بگرە ملێۆنان مرۆڤ 
ئەزموونێكی  بۆ  كردن  پاكانە  ڕابگوێزین؟  پاكتاو و 
ئەو  مرۆڤایەتی  مێژووی  شێوەیەی  لەو  تاڵی 
ئایدیۆلۆجیایە  ئەوە  كە  دەڵێت  پێ   ڕاستییەمان 
ئایدیۆلۆجیا و  چونكە  مێژوو!  نەك  دەكات  قسە 
مێژوو سەر بەدوو جیهانی جیاوازن! هەریەكەیان 
تایبەت  )ئەنجام(ی  )ئامانج( و  )ئەرك( و  )بنەڕەت( و 

بە خۆی هەیە!)23(
مێژوونووسین و مێشك شۆردنەوە

دەكات،  لەوە  پێداگیری  )مێژوونووس(  كاتێك 
كە ئەو مێژووەی ئەو )بونیاد(ی دەنێتەوە، یاخود 
ڕاستەقینەیە!  مێژوویەكی  دەكات  پێشكەشی 
ئەو  چونكە  ترسناكە!  مێژوونووسێكی  ئەوە 
مێژوونووسەی وەك ئەو بیر ناكاتەوە، یان وەك 
مێژوو  ئەو  وەك  یان  ناخوێنێتەوە  مێژوو  ئەو 
نانووسێتەوە، ئەوا مێژوونووسێكی سەرلێشێواو و 
چەواشەكار و مێشكی شۆردراوەتەوە! دیارە ئەمەش 
لە تێڕوانینی مێژوونووسەكەوەیە وەك مرۆڤێك بۆ 
حقیقەت! كاتێك حەقیقەت لە مەعریفەیەكی عەقیدەیی 
DOGMATOQUE دا دەیبەستێ ، دەبێتە هۆكاری 
توند و  وەالخستن و  كێشمەكێشم و  پەرتەوازەیی و 
دژ  شەڕی  هەمان  ئایدیۆلۆجیست  مرۆڤی  تیژی، 
بە الداوان و سەرلێشێواوان و هەڵگەڕاوان و ناپاكان 
بەرپا دەكات، كۆ ناكات بۆ چەسپاندنی )حەقیقەت( 
پەنا بۆ توند وتیژی ببات،)24( بەوەش )حەقیقەت!( 
بەناوی  مرۆڤ  بكوژ:  نامرۆڤانە و  شتێكی  دەبێتە 
بەناوی  مێژووش  دواتر  دەكوژرێ !  حەقیقەتەوە 

حەقیقەتەوە دەشێوێندرێ!
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دەڵێت:«)ستالین(  ستالیندا  وەسفی  لە  )لۆتا( 
چارەكردنی  بۆ  نەبوو  و  وەهای  تێگەیشتنێكی 
پاكتاوكردن  پۆلیس و  بە  پشتی  گرفتەكانیش 
ئەو  دەربارەی  خۆی  هەر  بەاڵم  دەبەست!«)25(. 
لەسەر  )ستالین(دەگرن  لە  ڕەخنە  كە  كەسانەی 
ماوەی  لە  ستەمكارییەی  پاكتاوكردن و  ئەو 
هاوڕێ و  بە  بەرانبەر  فەرمانڕەوایەتییەكەیدا 
چینەكانی  تەنانەت  ڕكابەر و  حیزب و  ئەندامانی 
شۆراوەكان(  )مێشك  بە  گرتییەبەر  كۆمەڵگا  تری 
دەربڕینی  من  دەڵێت:«  وەك  دێنێت!  ناویان 
مایەر  ئارنۆ  ناوی  بە  بەكاردێنم  مێژوونووسێك 
ئەهریمەنی  سیمایەكی  داتاشینی  وایە  باوەڕی  كە 
باو(  ڕێوڕەسمێكی  سرووت و  )ستالین()بۆتە  لە 
ئەم )سرووتی  ئەوانەی  بڵێم،  ڕاشكاوبم و  با  بهێڵە 
دووبارەی  دەكەن و  قبوڵ  ئەهریمەنكردنە(  بە 
شۆردنەوە( )مێشك  قوربانییەكانی  لە  دەكەنەوە، 
ن. پێویستە مێژوو لە شێواندنەكان پاك بكەینەوە و 
كەسەكان و  سەیری  زانستی  بەشێوەیەكی 
ڕوداوەكان بكەین. واتە بیخەینەوە ناو چوارچێوە 
ڕاستەقینەكەی خۆیان، ئەو سەردەمە چ شتێك لە 
تێگەیشتنێكیان  چ  ئەوانە  بوو؟  ڕوداندا  لە  جیهاندا 
هەبوو و ڕووبەڕووی چ مەسەلەیەكیش ببوونەوە؟ 
بە دەربڕینێكی كورتتر، ئێمە دەبێت تەم و مژەكان 

بڕەوێنینەوە.«)26( 
بۆ  مێژوو  دەربارەی  پێشەكییە  ئەم  هەموو 
چاپێكی  بە  )ستالین(بكات و  بۆ  پاكانە  ئەوەیە 
پێمان  كتێبەكە  ئاساییەكەی  نووسینە  لە  تۆختر 

بڵێت:«)ستالین( شۆڕشگێڕێكی ڕاستەقینە و ڕەسەن 
بوو.«)27( 

ڕیزە  ئەو  ئەوەی  »لەبەر  ئەو  تێڕوانینی  بە 
گۆڕانكارییە ڕیشەییە شۆڕشگێڕانەیە كە لە سۆڤێتدا 
ڕادەیەكی  تا  تێكڕا  باسمكردن  بوون و  ڕوداندا  لە 
زۆر بەسترابووەوە بە ڕێبەرایەتی ستالینەوە«.)28(
لە  تاك  ڕۆڵی  لەسەر  سەرنجێك  هیچ  لێرەدا 
سۆسیالیستیدا  كۆمەڵگەی  لە  بەگشتی و  مێژوودا 
بنەڕەتی  بابەتێكی  كە  ناخەینەڕوو!  تایبەتی  بە 
وتووێژ بووە لەنێوان بیرمەندانی خودی ئەو ڕەوتە 
كردن  پاكانە  بەاڵم  مرۆڤایەتی.  مێژووی  فكرییەی 
بۆ كەسایەتییەك كە پاكتاو و ستەمی ئەنجام دابێت، 
نوێیەكەدا  دەوڵەتە  پایەی  چەسپاندنی  پێناو  لە 
باوەڕی  نووسەر  كە  دەسەلمێنێت  ڕاستییە  ئەو 
پێش  )دەوڵەتبوون  لە  بریتییە  ئەویش  كە  پێیەتی 
داپڵۆسین  ئامرازی  دەوڵەت  پێشتر  مرۆڤبوون(! 
بەرز  بەدەنگێكی  كۆمۆنیزم  ڕێبەرانی  بەاڵم  بوو! 
بەاڵم  پێبهێنرێت،  كۆتایی  دەبێت  ڕاگەیاندین  پێیان 
ناوێكی  لەژێر  تەقدیسەوە و  بە  لۆتا  سەرلەنوێ  

جیاوازدا بەرگری لە هەمان بوون دەكات!!
ئەوەی  لەبەر  بڵێین  دەتوانین  كۆتاییدا  لە 
كەسێكی ئایدیۆلۆجیستی وەك نووسەر نەیتوانیوە 
بدات  هەوڵ  لەوێوە  ڕوداوەكان و  دەرەوەی  بچێتە 
كتێبەكە  لە  وای  ببینێت،  خۆی  وەك  ڕوداوەكان 
كردووە، كە بەتەواوی سەر بە جیهانی ئایدیۆلۆجیا 
سنوورەكانی  ناو  لەچوونە  بووە  كڵۆڵ  بێت و 

مێژووەوە!!

سیاسەتی سۆڤێت لە پارچەكانی كوردستاندا 
پەیوەندی بە بەرژەوەندی و هەڵوێستی تایبەتی وان 

لەگەڵ ئەو واڵتانەی كورد تیایندا دەژی هەبووە.

;
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 پەراوێز و سەرچاوەكان
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سامان مامڵێسی 
لە هزری  ماستەر  تەكیە- چەمچەماڵ.  دایكبووی ساڵی 1982،  لە 
پەروەردەیی ئیسالمیی- زانكۆی جینان- لوبنان. خوێندكاری دكتۆرا 

و مامۆستا لە زانكۆی سەاڵحەدین. خاوەنی 10  كتێبی چاپكراوە.

فەرهەنگۆكی زاراوەكانی 

 حوكمڕانی 
سیاسەت 
دیموكراسی
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كۆمەڵێك  یەكڕایی  كە:  ناسێنراوە  وا  )زاراوە( 
كەسە لە ناونانی شتێكدا دوور لە واتای یەكەمی و، 
كردنەدەرەوەی بێژەیەكە لە واتا زمانەوانییەكەیەوە 
بۆ یەكێكی دیكە، بە هۆی ئەو بۆنەیەی لەنێوانیاندایە.
الی  دیاریكراو  بێژەیەكی  لە:  بریتییە  یان 
شبكە   ،2007 )عبدالهادی،  دیاریكراو.  كۆمەڵێكی 

ااڵلوكە.(
و  تایبەت  ڕێچكەیەكی  بووەتە  زاراوەناسیی 
نووسراوە،  لەسەر  لێكۆڵینەوەی  و  كتێب  چەندان 
بە شێوەیەك بۆ هەر زانستێك كۆمەڵە زاراوەیەكی 
لە  و  كۆكراونەتەوە  كە  هەس،  خۆی  بە  تایبەت 
دووتوێی كتێب یان فەرهەنگدا باڵوكراونەتەوە، تا 
ئەو ڕادەیەی هەر یەكێك لەو زاراوانە، واتای تایبەتی 
الی هەڵگرانی ئەو زانستە یان دانەرانی هەیە. یانی 
بۆ نموونە: زانستی بیروباوەڕ زاراوەیەلی تایبەت 
حوكمڕانیش  و  سیاسەت  زانستی  هەس،  بەخۆی 
دیكەیش  زانستەكانی  یەكی  بە  یەك  بە  تا  هەروا، 
گرینگترین  كورتەدا،  خستنەڕووە  لەم  دەگات. 
زاراوەكانی تایبەت بە بواری حوكمڕانی، سیاسەت 

و دیموكراسی دەناسێنرێن.

چەپڕەوی توندڕۆ
چەپڕەوی نوێ
پۆست چەپڕەو

ڕەگ و ڕیشەی ناوی چەپڕەو:
بۆ  ڕیشەكەی  سیاسیی،  زاراوەیەكی  وەكی 
فڕەنسیی  نیشتمانی  كۆنگرەی  كۆبوونەوەكانی 
نێوبەدەرەكەی  شۆڕشە  دوای  كە  دەگەڕێتەوە، 

فڕەنسا لە ساڵی 1789 دەكران.
و  شۆڕش  الیەنگرانی  زۆربەی  ئەوەبوو 
لەسەر  )یەعاقیبە(  یانەی  ئەندامانی  و،  توندوتیژی 
ژووری  چەپی  لەالی  هەڵكەوتوو  كورسییەكانی 
هات  لێ  وای  تا  دادەنیشتن،  كۆبوونەوەكانەوە 
ناوەكە بەو كەسانە دەوترا كە بانگەوازی یەكسانی 

تەواویان لەنێوان گرۆی بنیادەمدا دەكرد و، هەڵگری 
دیدگەی شۆڕش و گۆڕانكاریی ڕیشەیی سیاسیی 

و كۆمەاڵیەتی بوون.
دیموكراسی  بە ڕێوشوێنەكانی  بڕوایان  ئەمانە 
و سیاسەتەكانی هەڵبژاردنەكان نییە و، ئامانجیان 
بە  ئامرازەكەی  و،  ڕیشەییە  گۆڕانكاریی  تەنێ 

شۆڕشكردن دادەنێن.
گرینگترین جۆرەكانی:

دیكەیشی  ناوێكی  چەند  توندڕۆ:  چەپڕەوی 
هەن، وەكی: ئەوپەڕی چەپ، چەپڕەوی شۆڕشگێڕ، 
چەپڕەوی ڕادیكاڵ، بانگەواز بۆ الی دادپەروەریی 
گرۆی  نێوان  لە  تەواو  یەكسانی  و  كۆمەاڵیەتی 
بنیادەمدا دەكەن، هەندێك جار وەكو ئۆپۆزسیۆن و 
هەندێك جاریش خۆیان وەكو ڕكابەرێكی توندئاژۆ 
دەردەخەن. دژی دابەشكردنە چینایەتییەكانی وەكی: 

چینەكانی ئابووریی، سیاسیی و كۆمەاڵیەتین.
2 جۆر لە چەپڕەوی توندڕۆ هەن:

- چەپڕەوی توندڕۆی ئابووریگەرا )شیوعییەت(، 
لە نموونەی ئایدیۆلۆژییەكانی: لینینیی، ترۆتسكیی، 
شیوعییەتی  چەپگەرا،  شیوعییەتی  لۆكسمبۆرگیی، 
ئەنجوومەنخواز، ماویزم، تیتەویزم و سۆشیالیزمی 

شۆڕشگێڕیی.
كۆمەاڵیەتی  توندڕۆی  چەپڕەوی   -
ئایدیۆلۆژییەكانی:  نموونەی  لە  )نادەسەاڵتگەر(، 
نادەسەاڵتگەری  سەوز،  نادەسەاڵتگەری  فیمینیزم، 
و  ڕووەكگەرا  نادەسەاڵتگەری  سەرەتایی، 
هەندێك  هەروەك  ناتوندوتیژ.  نادەسەاڵتگەری 
جۆرەكەیان  هەردوو  و  هەن  دیكە  ئایدیۆلۆژیای 
چەپڕەو،  نادەسەاڵتگەری  وەكی:  كۆكردووەتەوە، 
شیوعییەتی نادەسەاڵتگەر، سۆشیالیزمی ئازادیخواز، 
نادەسەاڵتگەری  كۆمەاڵیەتی،  نادەسەاڵتگەری 

كۆمەڵەكیی و نادەسەاڵتگەری سەندیكایی.

چەپڕەوی نوێ: بزاوتێكی سیاسییە و لە شەست 
و حەفتاكانی سەدەی بیستەمەوە سەریهەڵداوە. لە 



     140  
ژماره )19(
تشرینى یەکەم 
2018

ە. 
ریی

نبی
ۆش

 ڕ
یی

زر
 ه

کى
رێ

ۆڤا
گ

لخا
مافی  داوای  كە  ڕۆژئاوایی  چاالكوانێكی  كۆمەڵە 
هاوڕەگەزبازەكان،  ئافرەتان،  سیاسیی،  مەدەنیی، 
مافی لەباربردنی كۆرپەلە، ڕۆڵگۆڕینەوەی هەردوو 
ڕەگەز، مادەهۆشبەرەكان و چاكسازیی سیاسییان  
وەكی  دەركەوتنیان  هەندێك،  بڕوای  بە  دەكرد. 
و  ماركسیزم  بەرانبەر  لە  بوو  وا  بەرچەكردارێك 
سەندیكا كرێكارییەكان و بزاوتەكانی دادپەروەریی 

كۆمەاڵیەتیدا.                                
 پۆست چەپڕەو: دوای ئەوەی بەشێكی زۆر لە 
زێڕینی  سەردەمی  بە  بیستەم  سەدەی  ماوەكانی 
چەپەكان دادەنرا، بەهۆی پەیدابوونی )تەكنۆكراتی 
ئاوابوون  بەرەو  برەویان  خۆری  ەوە،  بێالیەن( 
ڕۆیشت، تا وای لێ هات، چەپگەرایی لە نێو بۆتەی 

تێكنۆلۆژیادا وەكی قورقۆشمی تواوەی لێ هات.
بەشێوەیەك لە ڕۆژگاری ئەمڕۆماندا هەژموونی 
دنیایان  فرەڕەگەز،  كۆمپانیاكانی  و  ئابووریی 
و  لێرە  و،  چەپگەرایی  گومی  گۆڕی  كردووەتە 
لەوێ چەند دەنگێكی كز و الواز نەبێت، چاالكییان 

نابیسترێت.

میانڕەوی چەپگەرا
میانڕەوی ڕادیكاڵیی

میانڕەوی ڕاستگەرا    
                   

ئەو  سیاسییە،  زاراوەیەكی  چەپگەرا:  میانڕەوی 
خانە  كە  دەگرێتەوە  ڕێكخراوانە  و  پارت  و  كەس 
چەپڕەویی  ئایدیۆلۆژیای  نێوان  لە  هزرییەكانیان 
بە  بڕوایان  داوە.  مەاڵس  خۆی  ڕاستڕەویدا،  و 
بەڵكو  نییە،  ڕادیكاڵ  چەپڕەوی  هەڵوێستەكانی 
مەیلی هزرییان بەالی میانگیرییەكی چەپگەراییدا لە 

واڵتێكی دیاریكراودا، سەرەوشۆڕ دەبێتەوە.
گرینگترین ئایدیۆلۆژیاكانی میانڕەوی چەپگەرا، 
كۆمەاڵیەتیی،  لیبراڵیی  پێشكەوتنخوازیی،  ئەمانەن: 
سۆشیالیزمی  كۆمەاڵیەتی،  دیموكراسییەتی 

دیموكراسیی و سیاسەتی سەوز.

میانگیر،  ڕادیكاڵی  یان  ڕادیكاڵیی:  میانڕەوی 
دەوڵەتانی  لە  سیاسیی  فەلسەفەیەكی  بۆ  ئاماژەیە 
بەریتانیادا،  و  ئەمریكا  لە  تایبەت  بە  ڕۆژئاواییدا، 
كە لە 3 چارەكی كۆتایی سەدەی بیستەمدا باوبوو.
بۆ  ئاماژەیە  یە،  )ڕادیكاڵی(  زاراوەی  هەرچی 
ئەوەی كە زۆربەی هەڵگرانی ئەم هزرە، بانگەواز 
دامەزراوەكاندا  لە  بنەڕەتی  چاكسازیی  الی  بۆ 
یانی  )میانڕەو( یش  زاراوەی  لە  مەبەست  دەكەن. 
چارەسەرە كردەییەكان، پێویستیان بە واقیعیبوون 
و  هەڵچوون  نەك  هەیە،  بەرژەوەندیخوازبوون  و 

ئایدیاڵیبوون.
ئاگەداری  حكومەت  دەبێت  وایە،  بڕوایان 
چاودێرییەكی  ژێر  بیانخاتە  و  بێت  بازاڕەكان 
چڕەوە، تاكو كێشە كۆمەاڵیەتییەكان لە بەرژەوەندی 
گشتیدا بشكێنێتەوە. هەروەك پێیان باشە حكومەت، 
خۆی  زێتر  فراژووبووندا،  بەرەو  دەوڵەتانی  لە 
هەڵبداتە نێو گەشەی جیهانیی چینی مامناوەندەوە. 
پارتە  نێو  لە  هزرە،  ئەم  الیەنگرانی  لە  هەندێك 
حەشیمەتێكی  وەلێ   كاردەكەن،  سیاسییەكاندا 
زۆریان، خۆبەربژێركردنی سەربەخۆ و دەرەوەی 

پارتەكان، بە باشتر دەبینن.
ڕاستگەرای  سیاسەتی  یان  ڕاستگەرا:  میانڕەوی 
میانڕەو، كە ملی بە الی هزرە ڕاستڕەوییەكاندا الر 

كردووەتەوە، وەلێ میانڕەوییەكەی زێترە.

ڕاستڕەوی توندڕۆ
ڕاستڕەوی بەدیل

ڕاستڕەوی نوێ    

و  سیاسییە  زاراوەیەكی  توندڕۆ:  ڕاستڕەوی 
بەسەر ئەو تەیار و پارتانەدا دابڕاوە كە بڕوایان 
هەیە  زۆرەكیی  دەستێوەردانی  بەكارخستنی  بە 
و  توندوتیژیی  بە  حكومەت  دەكەن  داوا  و، 
بەكارهێنانی چەك، نەریت و بەهاكان بسەپێنێت. 
پارتە  لە  جودایە  حوكمكردنە،  جۆرە  ئەم 
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داوای  كە  تەقلیدیی،  ڕاستڕەوی  سیاسییەكانی 
پاراستنی نەریت و دابەكانی نێو كۆمەڵگە دەكەن.
تەشەنەكردنی  هۆكارەكانی  چاودێران 
یەكێتی  هەرەسهێنانی  بۆ  توندڕۆ   ڕاستڕەوی 
ئەوە  دوابەدوای  دەگێڕنەوە،  بەرێ  سۆڤییەتی 
كردەوە.  ڕەچەڵەكیاندا  بە الی  الیان  دەوڵەتەكان 
ئەوروپی  واڵتانی  یەكگرتنی  دیكەیش  هۆیەكی 
بوو لە نێو بۆتەی یەكێتی ئەوروپادا، كە وای كرد 
بدەن،  خۆیان  ڕەچەڵەكی  و  بنەڕەت  بە  گرینگیی 
دیسان هۆكارێكی دیكەیش ئەوەبوو پەتای بێكاریی 
باڵوبووەوە.  ئەوروپادا  لە  ئابووری  بێبازاڕیی  و 
كرد  وای  جیهانیی  دارایی  قەیرانی  لەوالیشەوە 
لە  گوماناوییەوە  تێڕوانێكی  بە  ئەوروپییەكان 

بێگانەكان بنۆڕن.
ساڵی  لە  ئەوروپا:  لە  توندڕۆ  ڕاستڕەوی   
توندڕۆ  ڕاستگەرای  پارتێكی  چەند  دا   2008
و  كۆبوونەوە  بەلجیكا  )ئەنڤێر(ی  شاری  لە 
ئەوەی  قەاڵچۆكردنی  بۆ  نوێیان  ڕێكخراوێكی 
و  دامەزراند  )بەئیسالمكردن(  نابوو:  ناویان 
ئیسالمكردن(  بە  دژ  )شارەكانی  نا:  ناویان 
یەك  هەر  ڕاگەیاند.  ڕۆژنامەنووسانیان  بۆ  و 
فالمینگۆ(،  )بەرژەوەندی  پارتی:  سەرۆكی  لە 
بی  )ئێف  پارتی:  سەرۆكی  و  دێوینتەر(  )فیلیپ 
و  ستراسی(  كریستیان  )هاینز  نەمسایی  ی  ئۆ( 
سەرۆكی بزاوتی: )ئەلزاس ئەپیوەر( ی فڕەنسیی 
)رۆبەرت سبیلەر( و، نوێنەری پارتی ڕاستڕەوی 
پارتی  نوێنەری  و  بڵیكانەر(  ڕێبو  )دای  ئەڵمانی: 
پارتێكی  چەند  نوێنەرانی  و  بەریتانی  نیشتمانی 
دیكەی ئیتاڵیی و دانیماركی، ئامادەی ڕێوڕەسمی 

ڕاگەیاندنی بوون.
لە فڕەنسا بەرەی نیشتمانی بە سەركردایەتی: 
پارتی  سەرۆكی  هۆڵەندا  لە  و،  لۆبان(  )مارین 
ئازادی ڕاستڕەوی توندڕۆ )خیرەت فیڵدەرز( و، لە 
ئیسرائیل حاخام )یەعقوب یوسف( بە هەڵگرانی ئەم 

هزرە دادەنرێن.
الیەنگرانی  لە  گرۆیەك  بەدیل:  ڕاستڕەوی 
دەگرێتەوە،  توندڕۆ  ڕاستڕەوەی  ئایدیۆلۆژیای 
  - -كۆنزەرڤاتیڤ  موحافیزەكار  سیاسەتی  كە 
ڕەتدەكەنەوە، بە زۆریی لە ئەمریكا و، كەمێكیش لە 

كەنەدا و ئەوروپا هەن.
فەیلەسووفی ئەمریكی: )پۆڵ گۆتفرێد( لە ساڵی 
2008 ەوە بە داهێنەری ئەم زاراوەیە: )ڕاستگەرای 
بیرۆكەكەی وای كرد  لەوەودوا  بەدیل( دادەنرێت، 
كەسانی وەكی: )ڕیچارد سپنسەر( كە بەرگریكارە 
لە بیرۆكەی )بااڵبوونی سپی پێستەكان( لە ساڵی 

2010 ەوە سەری دەربهێنن.
دژایەتیكردنی  خۆدابڕێنەر،  بە:  ڕەوتە  ئەم 
سامییەت و بااڵبوونی سپی پێستەكان دەناسرێتەوە. 
وەكی:  هەڵگری،  بوونە  بزاوت  و  گرووپ  چەندان 
نەتەوەی ئەمریكیی، پاشانشینگەراییەكان و بزاوتی 
مافەكانی پیاوان، كە لە هەڵمەتی بانگەشەی )دۆناڵد 

ترەمپ( دا بەشداربوون.
ڕەوتە:  ئەم  ڕێكخراوەكانی  گرینگترین  لە 
فلۆریدا،  كۆماری  شان،   4 ستۆرمەر،  دەیلی  زە 

عەسائیبی باشوور.
بانگەواز  ئەو دەنگۆیانەن كە  نوێ:  ڕاستڕەوی 
و  نەتەوەپەرستی  بۆ  گەڕانەوە  الی   بۆ 
و  ڕۆشنبیریی  پەردەی  و  دەكەن  میللیگەرایی 
دەدەن.  بەسەردا  ڕەسەنایەتی،  بۆ  گەڕانەوە 
بڕوایان وایە پێویستە بوار بۆ بێگانەكان فراوان 
نەكرێت و، ئازادییەكانی تاكیی كەوتوونەتە ژێر 

مەترسییەوە. 
لە دیارترین پارتی الیەنگیریی ئەم هزرە، پارتی 
هەروەها  ئەڵمانییە.  دیموكراسیی  سۆشیالیزمی 
ئاینییەكانی  دۆگما  واتە:  )حەریدی(  پارتەكانی 
و  ئاینگەرا  نەتەوەپەرستی  پارتەكانی  ئیسرائیل، 
بزاوتی )ئێم ترتسۆ( یش الیەنگیری ئەم هزرەن و، 
لێ  بەرگریی  ناتەنیاهۆ(   )بنیامین  سەرۆكوەزیران: 

دەكات. 
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كۆنفیدراڵیی
ئیمپراتۆریی
فیدراڵیی

كۆنترۆڵخواز
دەوڵەتی مەركەزی

و،  دەوڵەتان  لە  گرۆیەكە  كۆنفیدراڵیی: 
خاوەن  و  سەربەخۆن  دەوڵەتی  ئەندامەكانی 
سەروەرین، بە پێی ڕێكەوتنی پێشوەختە هەندێك 
دەستەیەك  بە  خۆی  دەسڕۆیشتووییەكانی  لە 
تاكو  دەسپێرێت،  هاوبەش  دەستەیەكی  چەند  یان 
هەندێك  لە  بەشداربوو،  دەوڵەتەكانی  سیاسەتی 
بواردا، هاوڕێك و تەبا بن، بێ ئەوەی ئەم گرۆیە 

یان كیانە، دەوڵەت دروست بكات.
یەكگرتنێكی  لە:  بریتییە  ئەمڕۆدا  سیاسەتی  لە 
سەروەریی،  خاوەن  دەوڵەتێكی  چەند  بەردەوامی 
بۆ كاركردنی هاوبەش لەبارەی دەوڵەتانی دیكەوە. 
خۆیاندا  نێوان  لە  پەیماننامەیەك  وایە  نەریت 
واژوو دەكەن، یان بە زۆریی دەبێتە دەستوورێكی 
هاوبەش. زێتر بۆ پرسەكانی بەرگریی، كاروباری 
دەرەوە، یان بۆ دراوی هاوبەش دروست دەكرێت.
لە دیارترین نموونەی ئەم جۆرە هزرە، یەكێتی 

ئەوروپایە.
ی   )  Imperium( بێژەی  لە  ئیمپراتۆریی: 
یان  التینییەوە وەرگیراوە، كە بە واتای دەسەاڵت 

هێز دێت.
لە ڕووی سیاسییەوە یانی: كۆمەڵێكی زۆر لە 
دەوڵەت و هەرێم و گەالنی جوداجودا، یەكدەخرێن 
و لە الیەن كەسێكەوە كە ئیمپراتۆرە، فەرمانڕەوایی 

دەكرێت.)حكومەتی ئۆلیگاركی(.
فیدراڵیی: شێوازێكە لە شێوازەكانی حوكمڕانیی 
و تێیدا دەسەاڵتەكان، بە پێی دەستوور، لە نێوان 
یان  هەرێم،  كۆمەڵە  و  مەركەزیی  حكومەتی 

ویالیەتێكدا، دابەش كراون.
یەكەیەكی  بە  ویالیەتەكان  یان  هەرێم 

دەسەاڵتی   3 هەر  و،  دادەنرێن  دەستووریی 
دەبێت. دادوەرییان  و  جێبەجێكردن  یاسادانان، 

)حوكمی زاتیی(.
سەروەریی  خاوەن  حكومەتێكی  كۆنترۆڵخواز: 
پیادە  زاڵبوو  دەوڵەتی  و  ئیمپراتۆرییەتە  وەكی 
ڕاستەوخۆ  سەربازیی،  زاڵبوونی  لەجێتی  دەكات، 

هێز بەكاردەخات. )سەركردایەتی جیۆسیاسی(.
دەوڵەتی مەركەزی: یان دەوڵەتی یەكخواز، ئەو 
سەرجەم  و،  مەركەزین  دەسەاڵتەكان  دەوڵەتانەن 
زۆربەی  ناوەندن.  بە  سەر  كارگێڕییەكان  یەكە 
 193 لە  شكڵەن،  لەم  دنیا،  دەوڵەتانی  زۆری 
دەوڵەتی ئەندام لە نەتەوە یەكگرتووەكان، 165 یان 

لەم جۆرەن.

ئۆتۆكراسیی
چەوسێنەر

دیموكراسی نالیبراڵیی
نیمچە دەسەاڵتخواز

دیكتاتۆریی
شمولیی

دیموكراسیی

حوكمڕانی،  جۆرەكانی  لە  جۆرێكە  ئۆتۆكراسیی: 
و،  كەسێكەوەیە  تەنیا  دەستی  بە  تێیدا  دەسەاڵت 
دیاری دەكرێت و هەڵنابژێردرێت. بناغەی وشەكە 

یۆنانییە و یانی: حاكمی تاقانە.
حوكمڕانیی  شكڵەكانی  لە  شكڵێكە  چەوسێنەر:   
وەكی  پاشاوەیە،  دەستی  بە  ڕەها  دەسەاڵتی  و، 
دەسەاڵتی باوك بەسەر منداڵەكانییەوە وایە. جاری 
وایە تەنیا كەسێك، یان چەند كەسێك دەسەاڵتدارن 

و بە ڕەهایی حوكم دەكەن.
ساختە،  دیموكراسی  یان  نالیبراڵیی:  دیموكراسی 
دێتە  هەڵبژاردنەوە  لەڕێی  حكومەت  سیستمێكە 
ئازادییەكانی  نییە  دەستوورێك  بەاڵم  كار،  سەر 
مەدەنیی بپارێزێت. یان سیستمێكی هەڵبژێردراوە، 
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ڕاگەیاندن،  ئازادی  و  ئۆپۆزسیۆن  پارتی  كەچی 
بوونیان نییە.

  نیمچە دەسەاڵتخواز: سیستمێكە هەم دیموكراسیی و 
هەمیش دەسەاڵتخوازە، هەندێك سیمای دیموكراسی، 
سیاسیی  ئازادییەكانی  و  دیموكراسی  دامەزراوەی 
نەبوونی  سیمای  هەندێك  كەچی  دەبینرێت،  تێدا 

ئازادیی و پاوانخوازیشی تێدا دەبنرێت.
   دیكتاتۆریی: دەسەاڵت لەم شكڵەی حوكمڕانیدا 
پاشایەتی،  وەكی  كۆدەبێتەوە،  كەسێكدا  تەنیا  لە 
دیكتاتۆرییەتی  یان  سیاسیی،  پارتێكی  تاكە  یان 

سەربازیی.
دوو جۆر دیكتاتۆرییەت هەن:
-  دیكتاتۆرییەتی تاكەكەس.
- دیكتاتۆرییەتی دەستەیەك.

سەپاندنی  هەوڵی  دەوڵەتێكە  شمولیی:     
دەسەاڵتی خۆی بەسەر تەواوی كۆمەڵگەدا دەدات 
تاكەكان،  ژیانی  الیەنەكانی  هەموو  دەیهەوێت  و، 

بخاتە ژێر ڕكێفی خۆیەوە.
بۆ یەكەم جار نووسەر )كارڵ شمیت( ی ئەڵمانیی 
لە كتێبەكەیدا كە لە ساڵی 1927 لە ژێر ناوی )چەمكی 

سیاسەت( دا باڵوی كردەوە، بەكاری هێنا.
گەل  بۆ  گەل  حوكمی  واتای  بە  دیموكراسیی:   
دێت. بناغەكەی یۆنانییە و، هەڵبژاردن تێیدا بنەمای 
حوكمڕانییە. دیارترین سیماكانی حوكمی زۆرینەیە 
و، جوداكردنەوەی هەر 3 دەسەاڵتەكەیە: یاسادانان، 

جێبەجێكردن و دادوەریی.

دیموكراسییەتی ڕاستەوخۆ
دیموكراسییەتی  نوێنەرایەتی

جۆرەكانی  لە  جۆرێكە  ڕاستەوخۆ:  دیموكراسییەتی 
دەنگیان  ڕاستەوخۆ  بڕیارەكان  و  دیموكراسییەت 
جێبەجێكردن،  فەرمانەكانی  دەدرێت.  لەسەر 
یاسادانان، هەڵبژاردن و دەست پێ لەكاركیشانەوەی 

لە  دادگاییكردنەكان،  سازكردنی  و  بەرپرسان 
ڕاستەوخۆ  دیموكراسییەتی  ئەم جۆرەن.  سیماكانی 
ڕێ بە سێ شكڵی كاری سیاسی دەدات: ڕاپرسی، 
دادگاییكردن و دەسپێشخەریی. ڕاپرسی بۆ نەویستنی 
دەكرێت.  دادەنرێت،  كە  بەرنامەیەك  یان  یاسایەك 
كە  یاسایەك،  پرۆژە  پێشنیاركردنی  دەسپێشخەریی 
خەڵكیی دایدەنێن، دەگرێتەوە. دادگاییكردن بۆ الدانی 
هەر بەرپرسێكە پێش تەواوكردنی وادەی دیاریكراوی 
بەرپرسیارێتییەكەی. )سویسرا( لە ئێستەدا نزیكترین 

سیستمە لەم جۆرەی دیموكراسییەوە.
دیموكراسییەتی  نوێنەرایەتی: شكڵێكی دیموكراسییە 
و بیردۆزەی مەدەنیبوونە، هاواڵتیان بەشێوەیەكی 
نهێنیی و ئازادانە لە هەڵبژاردنێكی فرەییدا، دەنگی 

خۆیان بە نوێنەرەكانیان، دەدەن.
لەمڕۆماندا  نوێ،  لیبراڵیی  دیموكراسییەكانی 
لە  ئەمریكا  و،  شكڵەن  ئەم  نموونەی  باشترین 
دیارترینیانە. لێرەدا ئەندامانی پەرلەمان دەسەاڵتی 
و  یاسا  دەركردنی  لە  و،  دەدرێت  پێ  زێتریان 

ڕێنماییەكاندا، دەسكراوەتر دەبن.
دیموكراسی  لە  ئەم جۆرەی  كەسێك  یەكەمین 
هیندییە  سەركردەی  ی  )دیكاناویدا(  پیادەكرد، 
ئەوەبوو  دا،   16 سەدەی  لە  بوو  سوورەكان 
هۆزی   5 لە  ی  )ئایرۆكواس(  گەالن  كۆمەڵەی 
دەوترێت:  پێی  ئەمڕۆ  ویالیەتەی  لەو  هیندی، 
نوێنەرایەتییەی  نموونەی  ئەو  پێكهێنا.  )نیویۆرك(، 
لەسەر  قووڵی  كاریگەری  سوورەكان،  هیندییە 
ئەمریكی:  سەركردەی  و،  بەریتانیا  فەیلەسووفانی 
)بنیامین فرانكلین( هەبوو، بۆیە دوای ئەو كارە، ئەوە 
دیموكراسییەتی  بۆ  سیستمێك  هات  خەیاڵیاندا  بە 
لە  وایە،  پێیان  توێژەران  پێكبهێنن.  نوێنەرایەتیی، 
دوای ساڵی 2003 ەوە، دەتوانرێت ئەوە بوترێت: بۆ 
یەكەم جار لە مێژووی بنیادەمدا، زۆربەی زۆری 
دانیشتووانی جیهان، لە ژێر سایەی ئەم جۆرە لە 
www.freedomhouse.( دەژین  دیموكراسیدا 

.)org/ Freedom in the World
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پاشایەتی ڕەها
پاشایەتی دەستووریی

و،  ڕەها  حوكمڕانی  لە  بریتییە  ڕەها:  پاشایەتی 
دەسەاڵت تێیدا بە دەستی تەنیا كەسێك، پاشا یان 
سوڵتان یان ئەمیرەوەیە، تەواوی ژیانی هاواڵتیانی 
لەبەردەستدایە. لە هەندێك باردا دەسەاڵنی ئاینیی 
دەتوانێت دەسڕۆیشتووییەكانی پاشا یان سوڵتان، 
سنوودار بكات، چونكی دەستوورێكی نووسراویان 

نییە.
دیارترین واڵتانێك كە ئەم جۆرەی حوكمڕانی 
عەرەبیی،  یەكگرتووی  ئیماراتی  دەكەن:  پیادە 
پاشانشینی  عەرەبیی،  سعوودیی  پاشانشینی 
ڤاتیكان،  قەتەر،  و  بەحرەین  پاشانشینی  عوممان، 

برۆنای، سۆزیالند.
پاشایەتی  سیستمی  یان  دەستووریی:  پاشایەتی 
نووسراوە،  دەستوورێكی  پێی  بە  پەرلەمانیی، 

دەسەاڵتەكانی پیادە دەكات.
دەستووریی:  پاشایەتی  واڵتانی  دیارترین 
دانیمارك،  یابان،  كوەیت،   عەرەبیی،  مەغریبی 

سوید، بەریتانیا، هۆڵەندا، نەرویج و ئیسپانیا.

ئەرستۆكراسی
دیكتاتۆرییەتی سەربازی

بلۆتۆكراسی
ستراتۆكراسی
تیمۆكراسی

یانی:  و  یۆنانییە  وشەكە  بناغەی  ئەرستۆكراسی: 
بۆ  تێیدا  حوكمڕانیی  شێوەی  باشترین.  حوكمی 
كەسانی  دەسەاڵتی  یان  هاواڵتیانە،  باشترینی 
تایبەت. لە ڕووی سیاسییەوە چینێكی كۆمەاڵیەتی 

پایە بڵند دەبنە فەرمانڕەوا. 

تەواوی  حوكمڕانییە  جۆرە  ئەم  نموونەی 
و  فڕەنسا  و  ئینگلتەرا  دەرەبەگیی  بنەماڵەكانی 

ڕووسیای بەرێ، دەگرێتەوە.
عەسكەر،  حوكمڕانی  سەربازی:  دیكتاتۆرییەتی 
تەواوی دەسەاڵتەكان لە دەست هێزە چەكدارەكاندا 
دەبێت، جا ئەو دەسەاڵتانە سیاسیی یان ئابووریی 

یان كۆمەاڵیەتی بن.
بلۆتۆكراسی: یانی حوكمڕانی چینی دەوڵەمەند و 

پارەدار.
لە مێژوودا: یۆنانی كۆن، قرتاجە،  نموونەكانی 
و  فلۆرەنسا  جێنەوا،  ئیتاڵییەكان،  بازرگانە 

ڤینس)بوندوقیە(.
كە  حوكمڕانیی  لە  جۆرێكە  ستراتۆكراسی: 
یانی  دەبەن.  بەڕێوەی  سوپا  سەركردەكانی 

ئەنجوومەنی سەربازی فەرمانڕەوایە.

نەبوونی دەسەاڵت
ئەنۆكراسی
كریتۆكراسی

كۆماری
سیۆكراسی

نەبوونی  و  پشێویی  یانی  دەسەاڵت:  نەبوونی 
فەرمانڕەوا، هەر كەس بۆ خۆی حاكمە. ماناكەی لە 

جەنگیی نێوخۆیشەوە نزیكە.
دەستەبژێر،  چینی  دەسەاڵتی  ئەنۆكراسی: 
نادرێن،  گشتی  دامەزراوەكانی  بە  دەسەاڵتەكان 
بەڵكو بەسەر ئەو دەستەبژێرانەدا دابەش دەكرێت 
كە بەردەوام لە كێبڕكێی چوونە سەر دەسەاڵتدان.

)باشووری سۆماڵ بە نموونە(.           
دادوەرەكان  فەرمانڕەوایی  كریتۆكراسی: 

دەگرێتەوە.
كە  حوكمڕانییە،  سیستمەی  ئەو  كۆماری: 
گەلەوە  لەالیەن  ڕاستەوخۆ  سەرۆككۆمار،  تێیدا 
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و  فڕەنسا  دەوڵەتانی:  وەكی  هەڵدەبژێردرێت. 
ئەمریكا و توركیا.

یان  ئاین،  پیاوانی  حوكمڕانیی  سیۆكراسی: 
ناوی  بە  ئاین  پیاوانی  تێیدا  كە  ئاینیی،  حكومەتی 
سعودییە  ئێران،  ڤاتیكان،  دەكەن.  حوكم  خوداوە 
جۆرە  ئەو  نموونەی  دیارترین  پاكستان  و 

حوكمڕانییەن.

ناپارتایەتی
یەك پارتی
دوو پارتی
فرە پارتی

ناپارتایەتی: واتە سیستمی حوكمڕانی ناحیزبیی، 
نییە،  بوونیان  یاسایەك  نە  دەستوورێك،  نە  كە 

ڤاتیكان باشترین نموونەیە.
فەرمانڕەوا،  پارتی  واتە دەسەاڵتی  پارتی:  یەك 

یان تاكڕەویی حیزبیی.
دوو پارتی: یانی فەرمانڕەوایی دوو پارتی گەورە. 
بۆ نموونە: پارتی كۆماری و پارتی دیموكراتی لە 
لە  كرێكاران  پارتی  و  پارێزگاران  پارتی  ئەمریكا، 
بەریتانیا، یەكێتی و پارتی لە باشووری كوردستان.
پارتی  چەندان  دەسەاڵتی  یانی  پارتی:  فرە 
سویسرا  پەرلەمان.  و  حكومەت  لە  بەشداربوو 

دیارترین نموونەیە.
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ئە م  پابە ندى  دە كە ين، كە   توێژە رانى خۆشە ويستى گۆڤارە كە مان  و  لە  نوسە ران  داوا  يە كە م: 
ڕێنماييانە ى خوارە وە  بن لە  ناردنى بابە تە كانياندا بۆ گۆڤارە كە :

1ـ ناونيشانە كان كورت و پوخت بن. 
2 ـ ناوە ڕۆكى بابە تە كان دە بێت تە عبير بێت لە  ناونيشان و بە  پێچە وانە شە وە .
3 ـ نوسينە كان دە بێت زانستى و پوخت بێت و لە  )3000( وشە  زياتر نە بێت.

4ـ بە  وردى ئاماژە  بە  سە رچاوە ى زانيارييە كان بكرێت.
5ـ ڕە چاوى خاڵبە ندى بكە ن.

و  وشە   ئە و  و  بنوسن    )Unikurd goran/كوردى)يونيكورد فۆنتى  بە   بابە تە كانيان  6ـ 
دە ستە واژە  و ڕستە  و سە رچاوانە شى كە  عە رە بين بە  فۆنتى)Ali K sahifa bold(بنوسن.

7ـ نوسە ران بە ر لە  ناردنى بابە تە كانيان هە ڵە چنى زمانە وانى وردى بكە ن.
8ـ لە گە ڵ ناردنى بابە تە كانياندا، وێنە يە كى ڕوون و پڕۆفايلێكى كورتى خۆيان بە وشێوە ى كە  

لە  ژمارە كانى پێشوودا ئاماژە ى بۆ كراوە  بنێرن بۆ گۆڤارە كە مان.

دووە م: هە ر لە  گۆڤارە كە دا ڕێگە  دە درێت بە  باڵوكردنە وە ى: گفتوگۆى زانستى، خوێندنە وە  بۆ 
ئە و كتێبانە ى كە  قورسايى زانستى و ڕۆشنبيرييان هە يە لە گە ڵ كورتە  و پوختە ى ئە و كتێب 
و نامە  ئە كاديمييانە ى كە  بە  شێوازێكى زانستى نوسراون و دە كرێت خوێنە ر لە  ڕێگە ى ئە و 

پوختە يە وە  شارە زاى ناوە ڕۆكى ئە و نوسينانە  ببێت.

ڕێنماييە كان بۆ نوسە رانى خۆشە ويستى گۆڤارى خاڵ
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            تۆفیق کەریم

کۆمەڵگەکەمان ئەمڕۆ لە هەر کارێکى دیکە زیاتر پێویستى بە تاکى چاکەخواز و بەخزمەت و چاکساز 
هەیە، ئەزموونى مرۆڤایەتى دەیسەلمێنێت بەبێ تاکى بەهێز و خێرخواز، ئەستەمە سیستەم و یاسا و بەرنامە 
لە هیچ کۆمەڵگەیەکدا جێبەجێ بکرێت، هەرچی گۆڕانکاریی و پێشکەوتنى مرۆڤایەتییە جێپەنجەى تاکەکانى 

کۆمەڵگەى لەسەر نەخشە.
گومانیش لەوەدا نییە پەروەردەبوونى ئەم تاکە لەسەر چاکەکاریی و خزمەت و دڵسۆزیی بۆ کۆمەڵگەکەى 
بنەماى پێگەیشتن و داهێنان و بەخشینیەتى. ئەم پەروەردەبوونەش کە لە سەرەتاى هاتنە ژیانەوە دەستپێدەکات، 
خێزان ڕۆڵى سەرەکى هەیە تیایدا، خێزانى تۆکمە و پەروەردەکراو تاکى پەروەردەکراو و تەندروست بەرهەم 
دەهێنێت. بۆیە هەر پێشکەوتن و گۆڕانکاریی و تەکنەلۆژیایەک زیان بە پێگەى خێزان بگەیەنێت، دەبێت ڕێگرى 
لێ بکرێت و بەرەنگاریی بکرێت و چارەسەرى بۆ دابنرێت. بەاڵم ئەوەى ئەمڕۆ دەیبینین هیچ فلتەرێک لەو 
بوارانەدا لە ئارادا نییە، ئەوان وا خەریکن لەناو خێزانەکانماندا شااڵومان بۆ دێنن و هەرچی ریسەکانمان هەیە 
دەیکەنەوە بە خورى، واتە ئەو کەلتورەى کە بۆ ماوەى چەندین نەوەى پێش ئێمەیە، بە چاک و خراپیەوە، 
بە جوان و ناشیرینیەوە، وا بە بەرچاومانەوە تێکوپێک دەشکێنرێت، بێ ئەوەى چارەسەرێکى گونجاوى لە 
ئاستى خۆیدا بۆ دانرابێت، من دڵنیام نە شااڵوى ئەوان و نە جگە لەوانیش تواناى نەهێشتن و لەناوبردنى 
بەها خێزانیەکانى ئێمەیان نابێت، لەبەر ریشە داکوتراوى و بتەوى ئەو بنەمایانە، هەروەها بە هۆى گونجاویان 

لەگەڵ فیترەت و سروشتى کۆمەڵگەکەمان و کاریگەریی بەهێزى ئایین لە سەرمان.
نابێت،  مەترسیداریان  کاریگەریی  و  ناکەن  دروست  بۆ  گرفتمان  نایەت  ئەوە  ماناى  بە  ئەمە  بەاڵم 
بەپێچەوانەوە لە چەند دەیەى ڕابردوودا، کۆمەڵگەى کوردى تووشی کۆمەڵێک نەخۆشی دژوار هاتووە کە 
ئێمە  ئەو شااڵوەیە.  کاریگەریی  بێگومان بەشی هەرە زۆریان  نەدیوە،  بەخۆوە  نەخۆشییانەى  ئەو  پێشتر 
بۆ پارێزگارى لە تۆکمەى خێزان و بەها بااڵکانى بەوهۆیەشەوە بۆ پارێزگاریکردن لە نەریتە ئەرێنییەکانى 

کۆمەڵگە دەکرێت تاکى کوردى لە دوو بواردا هۆشیار بکەینەوە:
1ـ ناسین و ناساندنى گرفتە هاوچەرخەکانى خێزان لە سایەى پێشکەوتنى تەکنەلۆجیا و بەکااڵبوونى 

بەهاکان، پاشان مەترسی و لێکەوتەکانى ئەم شااڵوە و چۆنیەتى مامەڵەکردن لەگەڵیدا.
2ـ دەستخستنە سەر خاڵە ئەرێنی و نەرێنیەکانى کەلتوور و دابونەریتى خێزان و کۆمەڵگەى کوردى، چونکە 
ناکرێت ئەوەى بۆمان ماوەتەوە هەمووى بە پیرۆز سەیر بکرێت و مامەڵەیان لەگەڵ بکرێت، هەاڵوردکردنى 
چاک و خراپ، بەهاى زیندوو باونەماو، کەلەپوور و ئاین، پرۆسەیەکى زۆر گرنگن لەم سەردەمەدا، هەرگیز 
ناتوانین بە ناوى ئایینەوە لە هەموو کەلەپوور بە پیرۆز بڕوانین، بێگومان کۆمەڵێک دابونەریتى خێزانیش 

هەیە ئەگەر بۆ سەرجەمى خۆیان گونجاو بن، بە دڵنیاییەوە بە کەڵکى ئەمڕۆمان نایەن.

تۆکمەى خێزان و بەها بااڵکانى کۆمەڵگە

   دواخاڵ


